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RESUMO 

 

O Speculum al Joder, de autor e tradutor anônimos, é um manual possivelmente traduzido da 

língua árabe para o catalão, datado de fins do século XIV e início do XV, no qual restou apenas 

um exemplar anexo a outra obra médica, a adaptação catalã de Trótula. O documento já 

expressa, em si, que não se direciona apenas aos físicos (physici), mas a um público mais amplo, 

e que essas muitas outras gentes devem poder fazer proveito de seu conteúdo repleto de práticas 

dietéticas e terapêuticas voltadas para a prática sexual. Esse manual sobre o coito como parte 

integrante dos regimentos de saúde (Regimen sanitatis) buscava evitar que a doença se 

estabelecesse no indivíduo, pois preservar a saúde era mais fácil do que curar-se de uma doença. 

A teoria humoral hipocrática-galênica é parte fundamental desse saber médico medieval. A 

redescoberta, pelo Ocidente, do galenismo-árabe foi fundamental para o desenvolvimento da 

Medicina, principalmente no que concerne à sexualidade e à preservação dos escritos antigos 

filosóficos e científicos.  

 

Palavras-chave: Sexualidade. Medicina. Saúde. Idade Média. 

 

 



ABSTRACT 

 

The Speculum al Joder, of anonymous author and translator, is a companion possibly translated 

from the Arabian language to Catalan near the end of the XIV century and beggining of the 

XV, on which there's only one exemplar left joined to other medical work, the Catalan 

adaptation of Trotula’s texts. The document already expresses in of itself that it's not targeted 

exclusively towards physicians (physici), but at a broader audience and that many people could 

make use of its content filled with dietary and therapeutic practices meant for the sexual 

practice. This manual on coitus as due part of health regimens (Regimen sanitatis) that meant 

to avoid that disease took hold of oneself, preserving health was easier than healing disease. 

The humorous theory hippocratic-galenic is a fundamental part of the medieval medical 

knowledge. The rediscovery by the West of the galen arabic was fundamental for the 

development of medicine, specially in relation to sexuality and the preservation of ancient texts 

of philosophy and science  

 

Key words: Sexuality; Medicine; Health; Middle ages 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar os conhecimentos medievais acerca da 

sexualidade e do erotismo utilizando o Speculum al Joder como objeto de pesquisa. Sabemos 

que essa obra foi encontrada junto com a obra Trótula1 e ocupa as últimas 20 páginas desta, 

existindo apenas um exemplar na Biblioteca de Madri e uma versão traduzida para o castelhano 

por Teresa Vicens, do ano 2000, que utilizamos durante todo este trabalho. A descoberta do 

Speculum al Joder é atribuída a um historiador francês chamado Guy Beaujouan, segundo 

Danielle Jacquart e Claude Thomasset (1989, p. 135), em que o nome do texto originalmente é 

Speculum al Foderi e também se localiza ao final da obra, estando escrito em língua catalã. 

Com Miquel i Planas, em 1917, foi feita uma edição bastante restrita, a qual contemplou mais 

colecionadores e não teve uma tiragem comercial. 

Essa edição do ano 2000 do documento foi encontrada pela professora doutora Dulce 

Oliveira Amarante dos Santos, orientadora deste trabalho, em uma livraria em Barcelona, e me 

foi apresentado por ela durante a graduação, quando me interessei pela história da sexualidade 

ao apresentar o capítulo sobre leprosos do livro Sexo, desvio e danação, de Jefrrey Richards 

(1993), durante o curso de História Medieval II ministrado por ela. Os trabalhos sobre o 

Speculum al Joder são escassos, para não dizer inexistentes no campo da História, aparecendo 

apenas como citações em trabalhos maiores e ocupando uma ou duas páginas destes, como um 

curioso tratado médico sobre o coito que supostamente destoaria das demais obras medievais. 

Alguns poucos trabalhos focados no Speculum al Joder são de filólogos, como Enrique 

Monteiro Cartelle e Michael Ray Solomon, que vão apresentar a obra sob o aspecto linguístico. 

Buscamos, com este trabalho, compreender o Speculum al Joder nesse contexto médico 

influenciado pelas obras orientais, intentando compreender se ele realmente é uma obra tão 

única, diferente e destoante como aparece nos trabalhos feitos em décadas anteriores. Para 

tentarmos perceber melhor a própria obra, vamos dividi-la em três partes: a primeira delas 

classificamos como um regimento de saúde sexual destinado aos homens, se inserindo numa 

tradição de tratados médicos andrológicos. Separada pelo próprio autor em doze capítulos, que 

vão aparecer apenas no início, não sendo o corpo do texto dividido, o que nos levou a separar 

as citações em parágrafos indicados pelo símbolo § nas citações. 

                                                
1  Foi uma suposta médica que viveu entre os séculos XI e XII, tendo escrito a obra De passionibus mulierum, 

considerada uma das mais importantes sobre a medicina feminina medieval, tendo lecionado na cidade de 

Salerno, no sul da Península Itálica, que na época foi um importante centro de ensino médico na Europa. 
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Inserimos essa parte do documento no contexto dos regimentos de saúde pós-século 

XIV, em que tais obras vão se abrir para um público mais amplo após a peste bubônica, 

deixando de ser direcionados a uma única pessoa. Esses textos de cunho preventivo, 

principalmente propedêutica, com a intenção de educar em alguns aspectos a vida do indivíduo, 

eram denominados de regimina. Esse gênero inicialmente destinava-se a príncipes e a grandes 

senhores, pessoas que poderiam utilizar de recursos para pagar os honorários de um físico2 para 

que fizessem uma obra de acordo com suas necessidades.3 No entanto, mesmo que após o século 

XIV essas obras não estivessem focadas em um único indivíduo, nós não podemos pensá-las 

como totalmente difundidas pela sociedade, pois, além da barreira da leitura, mesmo no 

vernáculo, a disponibilidade de recursos para a alimentação proposta nos regimentos era 

improvável para pessoas menos abastadas. 

O Speculum al Joder pertence, em sua primeira parte, a essa tradição de regimentos de 

saúde por apresentar as características que nos levam a compreendê-lo dentro desse gênero, 

apresentando um tema médico central a ser tratado, desenvolvendo cuidados e práticas de 

manutenção da saúde com base na teoria humoral e das coisas não naturais que formaram a 

base dos regimentos de saúde medievais. Procuramos esclarecer essa base teórica que compõe 

os regimentos de saúde desde a Antiguidade clássica até a disseminação no ocidente medieval, 

analisando principalmente a obra De Sanitate Tuenda, de Galeno, pois é uma obra de grande 

importância sobre a manutenção da saúde, denominada higiene, que vai influenciar largamente 

as teorias médicas medievais. 

Entendemos que, ao apresentarmos as bases teóricas que sustentarão os regimentos de 

saúde, poderemos compreender melhor o local no qual se insere a obra que nos propomos 

analisar neste trabalho, incluindo a presença de comunidades judaicas e islâmicas na Península 

Ibérica, vistas como responsáveis pelas traduções de obras de manutenção da saúde e de outros 

tratados médicos, científicos e filosóficos. Dessa forma, procuramos apresentar a disseminação 

dessas obras orientais por percebermos que o Speculum al Joder é fruto dessa tradição oriental 

greco-árabe que se desenvolveu no ocidente medieval. 

A obra anônima salernitana conhecida como Liber Minor de Coitu, de andrologia, 

pertencente à tradição árabe do gênero de coitu, traduzida em Salerno no século XII, será 

fundamental para a compreensão da primeira parte do Speculum al Joder. Com base em 

comparações e estudos feitos por Montero Cartelle (1991), essas duas obras são consideradas 

                                                
2  Físico era a terminologia medieval que se refere, atualmente, ao médico. 
3  Como no caso do físico Arnaldo de Vilanova (1238-1311), renomado médico da corte de Aragão, que dedicou 

um regimento de saúde ao rei Jaime II de Aragão. 
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frutos de outra obra e, então, procuramos compará-las para entendê-las em suas 

particularidades.  

A segunda parte do Speculum al Joder é definida como pertencente ao gênero dos 

Secretos por suas características de aconselhar por meio dos próprios conhecimentos empíricos 

ou científicos outra pessoa, que, no caso desse gênero, funciona em um sistema de mestre e 

aprendiz, em que o autor se posiciona como alguém com algo para ensinar a outro, que está 

iniciando em algo. As comparações com o Liber Minor de Coitu não são possíveis nessa parte, 

como se verá adiante no decorrer do trabalho, pois não há equivalência nessa parte. 

Esses Secretos vão se proliferar, no período da Baixa Idade Média, para além dos 

núcleos letrados, mas também influenciando o pensamento popular pelas vias orais, 

apresentando, no caso da segunda parte do Speculum al Joder, segredos sobre as mulheres, 

como alguns aspectos da menstruação, dos sentimentos amorosos e sobre o prazer 

(JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 127). 

A terceira parte do Speculum al Joder pode ser classificada como um manual de 

posições sexuais, divergindo bastante dessas obras ocidentais inicialmente, pois, nos tratados e 

regimentos de saúde, e no próprio documento, só a posição em que o homem está sobre a mulher 

e ambos de frente um para o outro é considerada aceita como segura e saudável. O Speculum al 

Joder acaba por ser contraditório nesse aspecto e isso nos levou a não considerar que esse final 

seja parte do regimento inicial, mas uma parte separada por não estar de acordo entre si.  

Para ser possível compreender alguns aspectos trazidos pelo Speculum al Joder, 

utilizamos algumas documentações de autoridades médicas, como as de Galeno, já citadas, que 

nos auxiliaram a compreender o prazer como fator biológico e a funcionalidade das partes 

íntimas para a relação sexual. Utilizamos, também, como parte do galenismo árabe, a obra 

Provisões para o viajante e nutrição para o estabelecido, de Ibn al-Jazzār, que nos dá suporte 

quando tratamos de uma relação causal entre o prazer e a procriação. 

Na perspectiva do Speculum al Joder buscaremos desenvolver uma possível união da 

medicina e do erotismo a partir da ideia fundamental da necessidade do sêmen masculino e 

feminino. Essa teoria que faz parte das obras de Galeno e disseminadas pelas influências árabes 

no ocidente, principalmente através do Canon de Avicena, transmitindo as condições propícias 

para a emissão simultânea do sêmen. 

Os textos médicos com a influência do galenismo árabe desenvolveram-se no ocidente 

com tais características eróticas com a busca da satisfação da mulher com o intuito medicinal 

de melhorar as possibilidades de procriação com relação a saúde e que parece ter refletido na 
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obra do Speculum al Joder. Ao recorrermos a obra de Bouhdiba4 (2006) percebemos que no 

mundo muçulmano o sexo se relaciona religiosamente de maneira positiva, mas no 

desenvolvimento do trabalho buscamos desenvolver essa ideia no ocidente percebendo sua 

relação com o pensamento médico sobre a conservação da saúde e o uso do erotismo no 

Speculum al Joder. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, na tentativa de trabalhar essas três 

partes da obra para compreendê-la da melhor forma possível. No primeiro capítulo, “A teoria 

médica galênica e os regimentos de saúde medievais”, explicamos as teorias que sustentarão os 

regimentos de saúde, coisas naturais e não naturais da teoria galênica, assim como procuramos 

estabelecer relações entre os aspectos higiênicos na cultura árabe islâmica e a disseminação das 

obras médicas para o ocidente medieval. 

No segundo capítulo, “O coito como tema dos regimentos de saúde”, procuramos 

apresentar o caráter regimentar do documento estudado, selecionando, para isso, a primeira 

parte que separamos da obra para poder compará-lo com o Liber Minor de Coitu e buscar seus 

pontos de convergência justificando suas semelhanças. É nesse momento que falamos da 

importância do coito para a manutenção da saúde e como prática preventiva de enfermidades 

que podem acometer o homem. 

O terceiro capítulo, Conselhos e Medicina Árabe Erótica, trata das características 

eróticas no Speculum al Joder, inserindo a segunda parte dentro do contexto dos Secretos e 

mostrando os aspectos estéticos femininos e seus possíveis significados na literatura médica. 

Procuramos demonstrar as posições sexuais, de maneira que possamos compreender a terceira 

parte como um manual que propõe explicar de maneira didática posições favoráveis ao prazer, 

mesmo estando dissonante com o recomendado em outros tratados. 

                                                
4 Pesquisador e sociólogo especialista na civilização islâmica, tendo escrito um livro sobre a sexualidade no mundo 

islâmico dando ênfase na visão religiosa do islã sobre a sexualidade.  
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CAPÍTULO 1 – A TEORIA MÉDICA GALÊNICA E OS REGIMENTOS DE SAÚDE 

MEDIEVAIS 

 

É cristalino, por hora, que a medicina preventiva deu seus primeiros grandes passos com 

os gregos por meio da ideia da higiene, ou dieta, considerando-se a parte fundamental da prática 

médica do período, que perdurou por séculos. A própria ideia de higiene, no sentido médico, 

tem origens na medicina grega, nos próprios fundamentos da medicina medieval. Apresenta-se 

no Corpus Hippocraticum, atribuído a Hipócrates de Cós (460-380 a.C.), em sua tripla 

dimensão: ajudar os enfermos a recuperar a saúde, aos com saúde a fortalecê-la e, aos atletas, a 

melhorar sua condição. 

 

1.1 Saúde e prevenção  

 

A medicina hipocrática surgida na Grécia teve como características fugir do lado 

empírico e buscar racionalizar as doenças pela observação, ademais de utilizar os meios viáveis 

e possivelmente úteis para determinados casos. Nesse modo de entender as doenças e os 

tratamentos de maneira racional se estabeleceriam os meios para pensar na prevenção, e não 

apenas na cura quando a enfermidade assolasse o indivíduo. 

Foi da Escola de Cós que a noção de doença como desequilíbrio dos humores se formou 

e se manteve como base da Medicina até o século XVIII. Entendia-se o corpo como constituído 

por humores ou fluidos, sangue, fleuma, bílis amarela e negra e acreditava-se que, quando estes 

estavam em proporção equilibrada, tinha-se um estado de saúde. Consequentemente, a doença 

decorreria do desequilíbrio desses humores, definindo, por essa razão, o ofício geral do médico 

daquele período: informar as ações corretas para manter o equilíbrio dos humores e recuperar 

quem os havia desequilibrado.  

A manutenção do equilíbrio dos humores é chamada de dietética e a recuperação da 

saúde do corpo, quando este já está doente, é conhecida como terapêutica. A concepção da 

medicina grega era compensativa, ou seja, quando o ambiente estava frio deveriam ser ingeridos 

alimentos e bebidas quentes, gerando o equilíbrio interno no organismo do ser. Esse princípio 

do contrário era usado para equilibrar o que estivesse desequilibrado, pois a enfermidade surgia 

a partir do desequilíbrio dos humores ou qualidades do ser, então, se houvesse uma elevação da 

qualidade quente no corpo, deveria fazer uso de produtos com qualidades frias para o equilíbrio 

(MOSSÉ, 1985, p. 44-45). 



13 

 

A obra hipocrática teve reflexos em Galeno (131-200 d.C.), fazendo com que a 

concepção da higiene no mundo grego se estendesse para o mundo romano, tornando-se um 

caminho para o homem preservar sua saúde através de um regime de vida, ou seja, por meio 

dos seus modos viventes em relação ao seu entorno, suas atividades físicas e alimentação.  

As teorias de Galeno podem ser denominadas por galenismo árabe, pois sua introdução 

no ocidente cristão, principalmente nos reinos ibéricos, se deve à presença dos povos árabes 

nessa região. Esse galenismo árabe vai ser usado como uma importante base para a formulação 

da Medicina na Europa ocidental durante o período medieval e é muito relevante para a 

produção dos regimentos de saúde.  

Influenciado pelo conhecimento grego, a visão médica galênica se subdividia em duas 

partes: 

 

Enquanto a ciência preocupada com o corpo humano é uma, [...], suas 

subdivisões principais e maiores são duas: uma delas é chamada de higiene, a 
outra terapêutica, diferindo-se em suas respectivas funções, sendo a primeira 

para manter e a segunda para modificar a condição do corpo. No entanto, 

como a saúde precede a doença, tanto em importância quanto no tempo, 

devemos considerar, primeiro, como a saúde pode ser preservada e, em 
seguida, como a melhor maneira de curar a doença. (ST, Livro I, Cap. 1, 

tradução nossa). 

 

Entender a Medicina de maneira subdividida também está na forma que Galeno 

compreendia a saúde e sua manutenção, tendo como princípio o equilíbrio: 

 

[...] a saúde consiste em uma proporção definida dos chamados elementos 
constituintes, de quente, frio, úmido e seco, e é cumprida pela composição dos 

mesmos elementos orgânicos, sua quantidade, tamanho e conformação. 

Aquele que é capaz de preservá-los será o melhor guardião da saúde. Ele a 
guardará, verificando previamente todas as maneiras pelas quais ela é 

prejudicada, pois, se nosso corpo estivesse totalmente sem doença, não 

deveríamos precisar da arte de cuidar dele; agora, já que está sujeito a muitas 

doenças, será necessário estabelecer uma arte que conheça todas as suas lesões 
e seja capaz de lidar com elas. (ST, Livro I, Cap. 1, tradução nossa). 

 

Compreender a forma com que Galeno recebe e transmite a ideia de saúde nos mostra, 

também, os caminhos tomados para desenvolver seu conceito de higiene. O fundamento da 

higiene, para Galeno, reside no uso adequado das “coisas não naturais”, sex res non naturales 

(externas ao corpo). O equilíbrio dos humores compreendia a questão fundamental para manter 

a saúde, estar saudável e continuar nesse estado, buscando uma alimentação saudável, 

exercícios físicos, banhos, atividade sexual regular, essa harmonia dos humores. Quando 
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entravam em desordem – e os humores eram afetados, principalmente, por coisas não naturais, 

ambiente externo, clima e estações do ano –, a doença se instalava.  

 

1.1.1 Coisas naturais e não naturais 

 

Uma das áreas de estudo da physis humana em que Galeno exerceu grande influência 

foi a da estequiologia,5 na qual sistematizou a composição elemental do corpo humano, sendo 

esses elementos dotados de qualidades: água, fria e úmida; ar, quente e úmido; terra, fria e seca; 

fogo, quente e seco. Os humores também teriam suas qualidades: fleuma, fria e úmida, iguais 

às do elemento água; sangue, quente e úmido, ligado ao ar; bílis amarela, quente e seca, ligada 

ao fogo; bílis negra, fria e seca, ligada à terra (PALACIO, 2008, p. 261). 

Os humores são parte essencial do saber galênico e constituem a terceira categoria da 

teoria das coisas naturais atribuída a Galeno, dividida em seis coisas naturais. Durante o período 

medieval, foi acrescentada uma parte a mais, formando, ao todo, as sete coisas naturais que 

representavam a composição ou a fisiologia do corpo humano e necessárias para o seu 

funcionamento, existindo, também, coisas não naturais que representavam as seis coisas 

externas ao corpo e que o influenciavam para a saúde ou doenças.  

As sete coisas naturais são: os quatro elementos que constituem todo o universo, as 

compleições, os humores, as partes sólidas do corpo humano, as operações, as faculdades, os 

espíritos. A seu turno, fazem parte das seis coisas não naturais: o ar e o meio ambiente, os 

alimentos e as bebidas, a evacuação e a retenção, o exercício e o repouso, o sono e a vigília, as 

paixões da alma. 

Na classificação das coisas naturais utilizada por Fagundes (2006, p. 61), a primeira se 

refere aos elementos naturais que são componentes formativos do universo, como também do 

homem: fogo, terra, ar e água. Esses elementos, como citado, possuem qualidades: quente, frio, 

úmido e seco. 

As qualidades podem ser divididas em duas categorias, ativas e passivas, e umas agem 

sobre as outras. As qualidades de elemento ativo são o quente e o frio, sendo o quente produtor 

de secura e o frio, de umidade, colocando essas duas últimas qualidades, úmido e seco, como 

elementos passivos por estarem, de certa maneira, subordinados às qualidades ativas (PEÑA; 

GIRÓN, 2006, p. 39).  

                                                
5  Esta seria a área da medicina que estudaria a composição do corpo a partir dos elementos naturais. 
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A compleição ou temperamento, colocada como a segunda coisa natural, se trata da 

junção da constituição do indivíduo, ou seja, dos elementos, dos humores – que constituem a 

terceira coisa natural –, e das qualidades. Essa mistura gera quatro possíveis compleições ou 

temperamentos para um indivíduo, podendo ser sanguíneo, melancólico ou bilioso, colérico e 

fleumático, cada um com um comportamento predominante. De acordo com Ricardo da Costa 

e Matheus Corassa da Silva (2016, p. 472), o sanguíneo seria alegre, valente e esperançoso; o 

melancólico ou bilioso seria, como o nome já indica, melancólico e desanimado; o colérico, 

irritado, agressivo e corajoso; por fim, o fleumático seria moderado e diplomático.  

A medicina ocidental usou, de forma mais comum, os quatro temperamentos básicos da 

classificação de Galeno: o sanguíneo, com a predominância do sangue; o bilioso, da bílis 

amarela; o melancólico, da bílis negra; e o fleumático, da fleuma. No geral, Galeno acreditava 

em possíveis nove temperamentos, no qual se teria o ideal, quando as qualidades estariam bem 

equilibradas, os quatro com a prevalência de uma das qualidades e mais quatro em que estas 

estariam agrupadas em duplas. É necessário frisar que as qualidades opostas não se agrupavam, 

ou seja, a qualidade quente nunca estaria agrupada com a fria, da mesma forma que a seca não 

estaria com a úmida (MARTINS; SILVA; MUTARELLI, 2008, p. 14). 

A terceira coisa natural são os humores, sangue, fleuma, bílis amarela e negra, que se 

formavam a partir de determinado órgão, coração, pulmão ou cérebro, fígado e baço, 

respectivamente. Essa teoria dos humores, pensada inicialmente com Hipócrates, que entendia 

ser o equilíbrio a chave para a saúde e o desequilíbrio para as doenças, foi compreendida da 

mesma forma por Galeno, para quem os humores associavam-se às qualidades, às estações do 

ano e às idades do ser humano, sendo o sangue predominante na infância e relacionado à 

primavera; a bile amarela, na juventude e ligada ao verão; a bile negra, na maturidade e 

relacionada ao outono; e a fleuma, prevalente na velhice e dizendo respeito ao inverno.  

O sangue venal, visível, era diferente, dentro do entendimento médico, do sangue como 

um dos humores principais. Este último era considerado o humor mais neutro, possuindo as 

qualidades quente e úmida, associado ao ar, à primavera, à infância e à direção leste dos pontos 

cardeais. A predominância do sangue gerava um ser humano com características individuais 

consideradas sanguíneas, como equilíbrio mental, serenidade, otimismo, sensualidade e saúde. 

No caso da fleuma, Noga Arikha (2007, p. 10) entende que poderia ser um subproduto 

produzido pelo sangue, encontrado em qualquer parte do corpo. Já o temperamento fleumático 

seria gerado a partir do excesso de fleuma nos pulmões ou cérebro e associado ao inverno, à 

água, à direção norte, à velhice e possuindo qualidades fria e úmida. Podemos compreender a 

razão da associação da fleuma com o inverno e com as doenças, como resfriados e gripes, que 
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prejudicam a parte respiratória, justificando a existência da relação da fleuma com os pulmões 

e a vazão pelos orifícios nasais centrados na cabeça seria logicamente associada com o cérebro. 

A secreção nasal (o catarro) pode ser entendida como proveniente do interior da caixa craniana, 

logo, ligada ao cérebro ou existente junto a ele, pois a teoria humoral é essencialmente 

analógica.  

A bílis amarela é o humor das qualidades quente e seca associada à juventude e 

adolescência, ao verão e atribuída ao temperamento colérico quando se possui esse humor em 

predominância. As características que esse temperamento gera em seu portador podem ser de 

inveja ou ressentimento, também possuindo a inclinação para a argumentação como 

característica dos coléricos.  

Como os humores estão associados às estações e às idades, o outono é a estação 

relacionada à maturidade e ao humor da bílis negra, considerada tanto uma invenção como um 

produto, em alguns casos, da bílis amarela ou do sangue, mas que fica armazenado no baço do 

ser humano. Suas qualidades são seca e fria, com o Oeste como direção cardeal referente e o 

temperamento das pessoas com predomínio da bílis negra é a melancolia, ou seja, os 

melancólicos, com características de criatividade, mas comumente sendo introspectivas e com 

inclinações para o delírio, a loucura e os estados depressivos (vocabulário atual).  

No que se refere ao ser humano, Galeno entendia que os humores davam as 

características de personalidade, tendo humores mais predominantes e, se em excesso, 

poderiam desenvolver doenças, influenciados pelas estações e regiões de moradia. Alguém que 

tivesse o humor da fleuma como predominante e estivesse na estação relacionada a esse humor 

e suas qualidades, que é o inverno, de qualidades úmidas e frias, sofreriam muito mais com 

doenças fleumáticas relacionadas aos órgãos ligados a esse humor, como o pulmão. O 

conhecimento desses aspectos da teoria humoral pelo médico é fundamental para que este 

conheça as qualidades da doença que aflige o paciente e possa tratá-lo a partir das qualidades 

contrárias às que sofrem. Se uma doença agisse a partir do desequilíbrio e preponderância de 

uma qualidade fria, o tratamento deveria ser com alimentos e medicamentos de qualidade 

quente capazes de combater a doença.6 

A prática curativa era denominada de terapêutica e se baseava nos princípios dos 

contrários, citados anteriormente, visando o equilíbrio dos humores para o alívio dos males que 

viessem a acometer as pessoas. A utilização de uma terapia medicamentosa a partir de remédios 

                                                
6  A permanência de parte dessas acepções médicas ainda pode ser encontrada em algumas partes do Brasil, como 

no interior de Goiás, com pessoas mais idosas que entendem que coisas frias fazem mal quando ingeridas em 

tempo frio, como o ato de não comer melancia à noite em virtude de a fruta possuir essa qualidade fria.  
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manipulados, drogas ou as chamadas mezinhas, na medicina portuguesa, e as melesinas, na 

castelhana, que compunham elementos vegetais, minerais e animais, só era viável quando as 

alterações no regime e na nutrição do paciente não surtisse efeito (PORMANN; SAVAGE-

SMITH, 2007, p.135). 

 

Figura 1 – Aplicação da teoria humoral no diagrama de Venn – a teoria humoral de Galeno 

 

Fonte: Jacquart e Thomasset (1989, p. 46). 

 

Os órgãos considerados partes sólidas do corpo fazem a parte quatro das coisas naturais; 

eles seriam os mais complexos e, possivelmente, os considerados vitais, como o cérebro, o 

coração, o fígado. Isso nos possibilita inferir que eram aqueles possivelmente relacionados aos 

humores, considerados os produtores de determinado líquido da composição corporal. São 

órgãos vitais para o funcionamento do corpo, mas essa consideração depende de certas 

concepções de cada físico ou médico e de sua tradição, como no caso de Arnaldo de Vilanova, 
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que entendia como principal aquele órgão com capacidade de comando de outras partes do 

corpo (FAGUNDES, 2006, p. 65-66). 

As funções das partes sólidas do corpo, ou, principalmente, dos órgãos, são as 

operações, componentes da quinta coisa natural, ou seja, todas as partes que compõem o corpo 

humano possuiriam uma função específica com determinado fim. A função dos órgãos vitais, 

por exemplo, seria a manutenção da vida, enquanto outros, como os genitais, teriam a função 

da procriação. 

 

Três são os principais objetivos da natureza na formação das partes do animal, 

porque ele as criou ou para viver, como cérebro, coração e fígado, ou para 
viver melhor, como olhos, ouvidos ou nariz, ou tendo em vista a continuidade 

das espécies, como partes genitais, testículos e matrizes. [...] Todos os animais 

foram dotados pela natureza, dos órgãos de reprodução e uniram a esses 

mesmos órgãos uma faculdade especial para a produção de prazer, tendo 
dotado a alma que os usaria com um desejo indizível e maravilhoso de usá-los 

[...]. (GALENO, DUP, livro XIV, tradução nossa). 

 

A formação dessas partes, com suas funções específicas, acaba por se ligar à sexta coisa 

natural, chamada de faculdades, que é uma atribuição, ao próprio órgão, de uma ação própria, 

por exemplo, a digestão do alimento pelo estômago, que acaba por ser uma faculdade daquele 

determinado órgão.  

Finalizando as coisas naturais, por último, ou seja, a sétima coisa natural, são os 

espíritos, acrescentados às coisas naturais, a partir do século IX, por Hunain Ibn Isaac (810-

877). De acordo com Fagundes (2006, p. 66), os espíritos seriam três, também chamados de 

pneumas: o espírito animal do cérebro, o espírito vital do coração e o espírito natural do fígado. 

As funções vitais estavam ligadas aos movimentos desses espíritos da mesma maneira que a 

saúde estava relacionada ao equilíbrio dos humores.  

A teoria humoral, ou teoria dos temperamentos, de Galeno, se baseava na medicina 

racionalista com base hipocrática e aristotélica, entendendo o corpo como formado pelos quatro 

elementos, que também formavam todo o universo e se misturavam; dessa mistura surgem as 

características individuais do ser. Nesse aspecto, entendemos que não é só o corpo humano 

formado pelos quatro elementos, mas todos os seres que da mistura dos elementos constituintes 

dão as características necessárias para um cavalo ser um cavalo, por exemplo, com 

características mais quentes ou frias, úmidas ou secas, próprias do animal (MARTINS; SILVA; 

MUTARELLI, 2008, p. 12-13).  

Para Galeno, o sexo biológico também era um fator importante para ministrar o 

medicamento ou a alimentação correta para a recuperação do paciente; as qualidades do homem 
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eram mais quentes que as das mulheres e a idade também teve seu papel fundamental, já que 

na velhice o corpo estará mais frio do que era na juventude. Esse saber galênico é considerado 

novo, a partir das suas adaptações da medicina racional grega, e influenciou o desenvolvimento 

da Medicina durante a Baixa Idade Média.  

Essa construção biológica feita por Galeno foi de extrema importância para a divisão 

dos indivíduos em grupos específicos, de acordo com o humor predominando no corpo, pois, 

assim, ficaram separados em sanguíneos, fleumáticos, coléricos e melancólicos. O motivo pelo 

qual essa divisão foi importante se deve ao fato de ter mudado a forma com que os médicos 

tratavam ou prescreviam receitas para o paciente. A prática médica passou a se adequar às 

diferenças do ser humano em sua composição fisiológica, agrupando-os nos quatros grupos 

citados (PALACIO, 2008, p. 261). 

Para tratar as enfermidades e mesmo para preservar a saúde, a composição do paciente 

deveria ser conhecida e entendida, já que as doenças poderiam se manifestar de acordo com 

determinadas qualidades abundantes. Essas enfermidades ficam então classificadas em oito, 

sendo as quatro primeiras classificações de categoria simples, que são as qualidades, cada uma 

propiciando doenças específicas. A segunda categoria inclui as junções das qualidades em 

duplas, consideradas compostas: quente e úmida, quente e seca, fria e úmida, fria e seca; essas 

qualidades opostas não se juntam.  

Com essa divisão no conhecimento médico seria possível prevenir doenças que 

acometeriam os pacientes ou usar uma dieta ou tratamento a partir das qualidades opostas para 

prevenir ou remediar o desequilíbrio. Se o predomínio na natureza do corpo do paciente é da 

bílis negra, de qualidades fria e seca, as doenças que mais o acometeriam seriam as com essas 

qualidades, sendo necessário um tratamento quente e úmido. 

Para a preservação da saúde o caminho era o mesmo. Usando o mesmo exemplo de um 

paciente com o predomínio da bílis negra e das qualidades fria e seca, a dieta deveria estar 

resguardada de alimentos com tais qualidades para não prejudicar a intenção de auxiliar. 

O entendimento galênico para a ideia de higiene na Medicina é similar ao pensamento 

grego devido às suas influências, vista pelos gregos como um meio do homem viver através do 

seu trabalho, atividade, alimentação, exercícios e relações.  

Utilizando-se de suas referências hipocráticas, o conceito de higiene galênica se baseia 

nas coisas não naturais expostas na obra de Galeno De Sanitate Tuenda,7 importante obra do 

                                                
7  Galeno trabalha com as coisas não naturais na sua obra De Sanitate Tuenda. A partir disso, podemos ter como 

base esse desenvolvimento da preocupação da medicina como individual, pois, unindo as coisas naturais já 

presentes em cada um, as não naturais, externas, agem de maneiras diversas por se tratar de vários fatores 
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autor sobre a conservação da saúde, que terá reflexos nos próprios regimentos de saúde 

medievais que nela se basearam. Há as coisas naturais – internas e necessárias para o 

funcionamento do corpo –, e as não naturais, como já dito, externas e importantes para a 

manutenção da saúde. Essas coisas não naturais são: ar e ambiente, comida e bebida, trabalho 

e descanso, sono e vigília, excreções e secreções, e afetos ou paixões da alma. 

Diante da compreensão, por parte da medicina racional, das causas da doença, utilizou-

se as teorias hipocrático-galênicas de que a cura das enfermidades parte do equilíbrio das 

constituições do corpo e das causas ou coisas não naturais influenciadas pelo lado externo, 

fundamentais para equilibrar a parte natural.  

Nesse cenário, as coisas naturais são entendidas como o que somos por natureza, isto é, 

de nascimento, e se relacionam diretamente com as não naturais, que são os artifícios para 

maximizar ou atenuar as condições atribuídas ao corpo pelo nascimento. Por mais que muitos 

desses eventos externos sejam difíceis, e até impossíveis de controlar – como o clima, o vento 

e o tempo –, outros são totalmente voltados para a administração do equilíbrio dos elementos 

de constituição do corpo.  

Com o entendimento de que a ação dessas causas ou coisas cura a partir do equilíbrio, 

também se desenvolve o saber da preservação da saúde pelo mesmo preceito do equilíbrio e de 

sua manutenção na utilização dos recursos não naturais. Essa teoria das coisas não naturais 

funciona em similaridade com as questões da terapêutica e prevenção, onde o excesso causaria 

o prejuízo da mesma forma que a ausência de algo também; logo, o equilíbrio ou a harmonia é 

a chave para esse pensamento. 

Para manter esse equilíbrio, a vida das pessoas deve seguir um regimento de saúde cuja 

finalidade seja regular a vida do indivíduo em seus diversos detalhes, seguindo-se o 

estabelecido pelo médico. Qualquer desvio dessa dieta poderia acarretar complicações no 

quadro de saúde, ou seja, não seguir as recomendações dadas nos regimentos de saúde é o 

mesmo que estar se abrindo às enfermidades. Esses regimentos propunham uma vida em que 

se pudesse evitar as doenças já propícias ao seu temperamento pela regulação dos fatores 

externos que pudessem ser administrados, como a alimentação, o trabalho, o descanso; por isso 

a importância de formular-se os regimentos, inicialmente, para pessoas específicas. 

Os regimentos de saúde devem ser feitos com base no sexo do paciente, característica 

que alterava a proporção dos humores e as qualidades internas. Ademais, a região em que se 

vivia era importante, tal como a idade e a própria constituição do indivíduo, a estação e os 

                                                
completamente diferentes, adquiridos a partir do modo de vida e do local de cada um; também a idade é um 

fator importante. 
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hábitos de vida de quem receberia o regimento. Este é inicialmente elaborado com o intuito de 

preservar a saúde, tendo como fatores primários para sua formulação a teoria das coisas não 

naturais, mas pode ser modificado pelo médico para que a dieta se adeque ao surgimento de 

uma enfermidade, alterando a alimentação e os exercícios, por exemplo (PEÑA; GIRÓN, 2006, 

p. 22).  

De acordo com o SJ, a prática sexual era benéfica e necessária para os homens jovens e 

o motivo para ressaltar que os homens sãos beneficiados nessa idade talvez se dê pela 

compreensão do conjunto dos fatores não naturais, capazes de favorecer o não aparecimento de 

danos graves para a saúde durante esse período da idade masculina.  

 

Galeno disse, no livro Da Arte Prática, que foder beneficia muito os homens 
jovens, pois diminui o peso, seca o corpo, esclarece o entendimento, remove 

pensamentos e acalma as iras. Para ele [Galeno], é muito bom [o coito] para 

os melancólicos e para os loucos, é uma boa medicina para as enfermidades 
da fleuma; favorece muitos homens fleumáticos: comem muito e digerem 

bem. (SJ, parte 1, § 10, tradução nossa). 

 

Citando Galeno, o autor anônimo do Speculum al Joder explica o motivo por que o coito 

é mais benéfico ao homem jovem, auxiliando tanto no aspecto físico quanto mental. A idade da 

juventude está ligada à bílis amarela, relacionada com o temperamento colérico. O coito 

aparece, também, como uma medida terapêutica para a melancolia e a loucura, favorecendo 

também homens que possuem o temperamento fleumático, pois este está relacionado à 

qualidade úmida e o coito servirá para secar o excesso de umidade, equilibrando a composição 

do corpo. É por ter essa característica de secura que o coito acaba por ser indicado para as 

doenças ocasionadas pela fleuma, denominadas de doenças de qualidades úmidas. 

As estações também são agrupadas em duas categorias, nas quais a primavera e o outono 

são estações equilibradas por suas qualidades serem ligadas por uma ativa e uma passiva. 

Durante a primavera é quente e úmido, o calor é elemento ativo e produz secura, equilibrando 

o elemento passivo da umidade, enquanto no outono as qualidades são seco e frio, que se 

equilibram da mesma forma entre o elemento ativo, frio, e o elemento passivo, seco. 

As estações verão e inverno ficam na categoria de estações desequilibradas, por 

agruparem os elementos ativos e passivos correspondentes, não se equilibrando entre si. O 

verão é considerado seco e quente, e, como vimos, o calor gera a secura, tornando a estação 

muito quente e seca, enquanto no inverno, considerado frio e úmido, tornam a estação muito 

fria. 
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É importante levar as estações anuais em consideração quando se pensa nos regimentos 

de saúde, pois elas possuem qualidades que equilibrarão ou desequilibrarão as qualidades dos 

indivíduos. Na prática sexual, o verão e o outono são as estações em que os homens devem ter 

mais cuidado, com qualidades mais quentes, pois o verão possui qualidade quente e o outono, 

qualidade seca, sendo essas causas relacionadas com o coito, intensificando os problemas e as 

enfermidades provenientes disso. 

 

Se fará [sexo] depois de dormir, isto é, quando se tiver dormido um pouco, 
exceto aqueles que têm uma natureza forte, que não precisam dormir; para 

quem fode muito, é bom dormir depois de tanto fazer. Tenha cuidado os de 

compleição quente, especialmente no verão e outono; abstenha-se totalmente 

durante o tempo em que o ar estiver carregado e quando há doenças 
pestilentas. (SJ, parte 1, § 9, tradução nossa). 

 

Galeno (ST) divide as ações externas ao indivíduo em quatro categorias, considerando 

a forma como elas agem em torno do corpo, sendo elas: coisas consumidas, coisas eliminadas, 

coisas aplicadas ou que atuam no corpo e coisas originárias do ambiente (PEÑA; GIRÓN, 2006, 

p. 23). 

A enumeração das coisas não naturais se dá por pares nas cinco primeiras e a última é 

uma coisa única, o que pode nos levar a pensar na possibilidade de existência de onze coisas 

não naturais, mas agrupadas em pares com seus opostos, que se completam e formam uma única 

coisa: ar e ambiente, alimentos e bebidas, exercícios e descanso, sono e vigília, evacuações e 

retenções, e paixões da alma.  

De acordo com Carmen Peña e Fernando Girón (2006, p. 26), o termo ‘coisas não 

naturais’ teria ganhado nova nomenclatura na Baixa Idade Média, tendo sido renomeado como 

‘coisas necessárias’ (de sex rebus necesarie), atribuindo-se a formulação do termo ao autor 

árabe 'Ali ibn al-'Abbas al-Majusi (conhecido no Ocidente por Haly Abas) ou ao tradutor de 

sua obra Liber Pantegni, Constantino, o Africano.  

Supõe-se que, sendo o termo do autor ou do tradutor, sua utilização durante a Baixa 

Idade Média reflete a importância que essa teoria desenvolvida por Galeno possuía, já que o 

nome faz referência à necessidade dessas coisas ou causas para a vida do indivíduo. Sem 

embargo, o termo ‘coisas não naturais’ continuou a ser usado, com o mesmo significado, na 

teoria.  

Para compreendermos o agrupamento das coisas não naturais ou coisas necessárias em 

duplas de opostos, lembremos da teoria humoral e da existência de seus opostos que gerariam 

o equilíbrio. Da mesma forma que quando se está quente se aplicaria o frio para equilibrar, se 
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resolveria a evacuação com alimentação e medicamentos para a retenção, e vice-versa, como 

Hipócrates escreve em seus Aforismos: “Todas as enfermidades que procedem da retenção, se 

curam com evacuação; e as que procedem da evacuação, com retenção; porque cada contrário 

se cura com seu contrário” (Hipócrates, livro II, aforismo XXII). 

Referindo-se ao ar, a primeira coisa não natural, Galeno não faz objeções ao uso 

abundante de um ar de boa qualidade, já que entendemos que, na teoria médica, era por meio 

do ar que se espalhavam e se transmitiam as epidemias. O ar, sendo bom, era recomendado para 

todos e em qualquer idade, ao mesmo tempo que o ar ruim deveria ser evitado por todos. 

 

[...] Mas, quanto ao ar, é vantajoso respirar da melhor maneira possível em 

todas as idades. Considero o melhor ar aquilo que é absolutamente puro. E ar 

puro é aquele que não é contaminado pela expiração de poças ou pântanos ou 
de um poço que libera vapor prejudicial, como em torno de Sardes e Hierápolis 

e muitos outros lugares do mundo. E do mesmo modo, qualquer que seja o ar 

contaminado por qualquer putrefação de animais, vegetais, óleos ou estrume; 
e não é bom aquele que é enevoado por um rio ou pântano vizinho; e do 

mesmo modo aquilo que, em um lugar baixo, cercado por todos os lados por 

montanhas elevadas, não recebe brisa, pois esse ar é sufocante e repugnante, 

como o de certas casas fechadas nas quais se recolhe da putrefação e da falta 
de ventilação. Esse ar é prejudicial em todas as idades, assim como o ar 

absolutamente puro é benéfico em todas as idades. (ST, livro I, capítulo XI, 

tradução nossa). 

 

Podemos perceber que o ar está intimamente ligado à situação climática das regiões que 

alteram sua qualidade, sendo as estações e a localidade fatores decisivos para tais mudanças e 

como ele afeta o corpo. Dentro dessas características impostas ao ar, dependendo da estação 

algumas regiões ficariam classificadas como inadequadas para se residir em determinados 

períodos do ano; para o bem da saúde do indivíduo o físico, então, recomendaria sua mudança, 

podendo ser ela temporária, para outra região.8 

Para casos em que não haja a possibilidade de mudança de localidade, o paciente deve 

adaptar, de acordo com as indicações médicas, a sua residência em relação ao ambiente e à 

estação em que vive; as roupas também são importantes e ligadas à coisa não natural do ar e 

ambiente para a proteção, por exemplo, do frio ou do calor (PEÑA; GIRÓN, 2006, p. 34). 

A alimentação, a comida e a bebida são vistas com extrema importância, já que esse 

hábito é necessário para a sobrevivência. Comer e beber são ações que seguem o indivíduo 

sempre e por isso se considerava com grande potencial de alterar a natureza do corpo, pois se 

pegava algo do mundo externo ao corpo e o inseria, pela boca e pelo sistema digestivo, no 

                                                
8  Podemos pensar nas mudanças régias para palácios de inverno ou verão, como no caso do Pontífice, que possui 

uma residência de verão em Castel Gandolfo.  
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organismo. Ter uma alimentação desequilibrada é visto como algo prejudicial, enquanto a 

equilibrada proporciona grandes benefícios ao corpo, pois não se pode simplesmente deixar de 

comer ou beber para evitar a ingestão de coisas ruins, já que ninguém sobreviveria. Desse modo, 

o cuidado com a alimentação deveria ser rigoroso. 

As formas de prevenção para o problema da alimentação podem ser o cuidado com ela, 

a observação do que se está ingerindo – se de acordo com as necessidades e em quantidades 

adequadas – e as qualidades de que seu corpo necessita. Essa é a forma caracterizada como 

suave para a resolução dos problemas da alimentação, incluindo procedimentos de eliminação 

de resíduos nocivos do corpo, como as práticas de suor, exercício e massagem. 

Quando o procedimento suave não causava as reações necessárias, as ações drásticas 

deveriam ser utilizadas com vistas a eliminar os resíduos nocivos do corpo. Essas práticas 

consistem nos métodos de evacuação na utilização de laxantes, purgantes, sangrias e vomitivos 

(PEÑA; GIRÓN, 2006, p. 32-33). Para Galeno, o exercício tinha essa dupla função, já que 

regularia o organismo digestivo e auxiliaria na evacuação dos resíduos, além de trazer diversos 

benefícios para o corpo em auxílio à saúde. 

 

Penso que os usos do exercício são duplos, um para a evacuação dos 

excrementos, o outro para a produção de boas condições das partes firmes do 
corpo. Já que o exercício é um movimento vigoroso, é necessário que apenas 

essas três coisas resultem do exercício: dureza corporal dos órgãos, devido ao 

atrito mútuo, aumento do calor intrínseco e movimento acelerado da 
respiração. Estes são seguidos por todos os outros benefícios individuais que 

se acumulam no corpo pelo exercício; da dureza dos órgãos, insensibilidade e 

força para a função; do calor, forte atração por coisas a serem eliminadas, 

metabolismo mais rápido e melhor nutrição e difusão de todas as substâncias, 
pelo que resulta que os sólidos são amaciados, os líquidos diluídos e os dutos 

devem ser purgados e os excrementos evacuados. (ST, livro II, capítulo II, 

tradução nossa). 

 

A alimentação é tão importante que está presente, em grande medida, nos tratados 

médicos e nos regimentos de saúde como parte fundamental da manutenção da saúde, 

mostrando o que se devia comer, como se deveria preparar os alimentos e quando se devia 

comer qual tipo de carne ou verduras, quase como um livro de receitas para uma boa saúde.  

Como falamos da importância da alimentação e de sua íntima relação com o exercício 

físico, este último também faz parte das coisas não naturais como exercício e repouso, pois um 

é o oposto do outro e se completam. O primeiro é necessário, como vimos, de acordo com a 

quantidade de ingestão de alimentos, mas seu excesso aquece demais o corpo e o leva a uma 

situação de perigo; o segundo, o repouso, o prejudica por acumular os resíduos considerados 
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nocivos, que podem não ser eliminados pelo suor, ocasionando o prejuízo do esfriamento em 

excesso do corpo pela falta do calor gerado pela atividade física.  

A prática das atividades físicas destinadas aos pacientes aparece nos tratados médicos 

respeitando a sua condição, principalmente sua idade, cujos exercícios mais impactantes, como 

lutas e competições físicas, são direcionadas a jovens; para os adultos, as recomendações são 

os passeios a pé ou a cavalo (PEÑA; GIRÓN, 2006, p. 35). 

Para Galeno, o trabalho e o exercício podem ser considerados similares ou até a mesma 

coisa, usada com termos diferentes: “[o] termo trabalho me parece ter o mesmo significado que 

o designado por exercício; para aqueles que cavam, e aqueles que colhem, e aqueles que 

montam, estão trabalhando e se exercitando, sob a designação comum de exercício.” (ST, livro 

II, capítulo II, tradução nossa). Essa definição do termo do exercício na teoria galênica se reflete 

na própria necessidade do repouso para aqueles que trabalhavam e não escolhiam em que 

momento deveriam se exercitar com caminhadas.  

A prática sexual após o trabalho não é recomendada, pois causaria muito dano, mais 

para os homens de compleição seca do que para os de compleição úmida, pois, relembrando o 

que já falamos, o coito resseca o corpo, e, tendo a prática do trabalho ou do exercício já causado 

suores e a perda de umidade no corpo, a relação sexual em nada contribuiria para quem já 

tivesse a qualidade seca como predominante. Já os que tinham a qualidade do corpo mais úmida 

não sofreriam tanto, pois a umidade seria mais abundante e poderia ter mais perdas de umidade; 

contudo, não significa que poderiam cometer excessos.  

Assim, as coisas não naturais podem ser objeto de reflexão sobre o destino dos 

regimentos de saúde embasados nessa teoria. A preocupação com a ocupação do paciente e o 

fato de considerá-la importante para o equilíbrio dos humores, e, consequentemente, da saúde, 

é sinal para se repensar a preocupação de que os físicos se dedicavam aos que viviam apenas 

do ócio, ou de um grupo de pacientes mais abastados.  

O sono e a vigília também se relacionam com as atividades físicas do exercício e 

repouso, pois, durante a vigília, ou seja, quando acordado, as atividades e os exercícios tendem 

a ser executados e durante o sono o repouso é praticado. Nada diferente dos outros aspectos do 

equilíbrio do corpo ligados à teoria humoral: dormir demais resulta no esfriamento externo do 

corpo em demasia, ocasionando problemas no equilíbrio, da mesma forma que se manter 

acordado por muito tempo extingue o calor do corpo. 

Problemas com a insônia seguem as categorias de classificação dos tratamentos citados 

na alimentação, sendo suaves ou drásticos. Os primeiros utilizam coisas que poderiam levar o 

paciente ao sono de maneira mais agradável, por assim dizer, como ouvir música ou a 
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companhia de uma mulher;9 já nos casos drásticos, a recomendação seria a utilização de 

medicamentos de característica sonífera para induzir o paciente a um sono forçado (PEÑA; 

GIRÓN, 2006, p. 34-35).  

A quinta das seis coisas não naturais diz respeito às retenções e evacuações. De certa 

forma, a retenção pode ser entendida como um método para tratar de problemas de evacuação, 

já que esta é mais comum nos tratados médicos e regimentos de saúde, principalmente tratando 

da parte fisiológica e das necessidades naturais de evacuação dos sistemas do corpo.  

As evacuações também incluem as sangrias como uma prática preventiva para se fazer 

uso em determinadas épocas do ano, em que alguns humores precisariam ser eliminados, 

levando em consideração diversos outros aspectos do paciente, não sendo recomendadas para 

as crianças, por exemplo.  

O banho é uma parte bastante controversa na questão das retenções e evacuações, como 

relatam Peña e Girón (2006, p. 36), pois sua recomendação  se dá principalmente pelas crenças 

do médico, muitas vezes tendo como apoiadores judeus e muçulmanos, enquanto os cristãos 

não foram grandes adeptos dessa prática médica. Muito dos médicos que não recomendavam a 

prática do banho como preventiva o consideravam como meio de inserir calor e umidade em 

excesso para o corpo e não como um mecanismo para eliminar resíduos. O suor, como vimos, 

também está nas evacuações, encontrando-se intimamente ligado à alimentação e aos 

exercícios, já que por meio dele se elimina o que não é desejável dentro do organismo. 

Os sentimentos são parte das coisas não naturais, como a tristeza que acomete o corpo 

quando este muito se enfraquece e se esfria e a ira, quando o calor é excessivo, entre outros. 

Esses sentimentos estão na categoria das paixões da alma e os físicos buscavam soluções das 

mais diversas para desenvolver tratamentos para esses problemas que poderiam desequilibrar 

todo o corpo. Entre esses tratamentos consta o convívio com pessoas cuja finalidade era acalmar 

o paciente, a leitura de poesias em voz alta, o canto, atividades que consideramos um tanto 

quanto lúdicas e de prática muito mais acessível a nobres do que a pessoas menos abastadas 

financeiramente. Para esses sentimentos que afligem o corpo, os médicos restauravam o bem-

estar mental do paciente (PEÑA; GIRÓN, 2006, p. 37). 

O coito, como citamos anteriormente, era indicado como prática curativa de algumas 

doenças que afligiam as pessoas e isso incluía doenças relacionadas a esses sentimentos da 

alma, como o amor e a melancolia. De acordo com o SJ, o apaixonado suavizaria o sentimento 

e os pensamentos com a prática do coito, atribuindo essa afirmação a Galeno. Para que o coito 

                                                
9  Para o caso do tratamento da insônia de mulheres não encontramos nada na documentação utilizada e talvez 

seja pouco provável que a companhia de homens seria algo recomendado. 
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funcionasse para suavizar o sentimento de amor e esclarecer os pensamentos, não poderia ser 

feito com a pessoa por quem se nutria o sentimento e deveria se deitar com outra.10 

Na teoria médica medieval eram muitos os fatores que influenciaram na saúde do corpo, 

tornando-a, assim, bastante complexa, envolvendo humores, temperamentos, elementos 

naturais, estações do ano, as quatro idades do indivíduo, os meses e, também, os signos do 

zodíaco. Como o corpo era visto em analogia ao cosmos, a astronomia11 fez parte do saber 

médico. 

Acreditava-se na influência dos astros celestes no corpo, na saúde e no comportamento 

das pessoas, que afetavam toda sua vida a partir disso. A forma com que a teoria médica era 

pensada se estruturava de maneira complexa para identificar a composição do paciente, tendo 

a astrologia como aliada importante, dividindo as doze constelações do zodíaco entre 

qualidades, humores, temperamentos e meses. Dessa forma encontramos até hoje os doze 

signos do zodíaco, agrupados de acordo com um elemento natural: fogo: áries, leão e sagitário; 

terra: touro, virgem e capricórnio; ar: gêmeos, libra e aquário; água: câncer, escorpião e peixes. 

Os corpos celestes influenciavam os corpos terrenos tanto na saúde quanto na doença, 

de acordo com o pensamento medieval. Essa base de pensamento fora herdada da teoria 

ptolomaica, em que os corpos celestiais, superiores, eram nobres e estavam ligados com os 

corpos inferiores, que eram torpes (RABELO, 2019, p. 135). 

Tanto os astros quanto o círculo zodiacal mostravam o desenvolvimento da saúde e da 

doença do paciente: a composição do corpo de um paciente de áries mudaria para o paciente 

agraciado, pela disposição de Deus, com o signo de virgem. O primeiro associado ao elemento 

fogo é ligado à compleição quente e seca, diferente do segundo, ligado ao elemento da terra e 

à compleição fria e seca.  

Os astros celestes, para deixar um pouco mais complexa a prática médica medieval, 

incorporavam o quadro de influências aos indivíduos e aos signos. Um signo podia sofrer 

influência de astros, alterando características de influência no corpo, como a lua e suas fases 

em determinadas constelações zodiacais, alterando o comportamento, ou, no caso médico, o 

desenvolvimento da saúde do paciente, para o bem ou para o mal.12  

                                                
10  Talvez possamos pensar essa passagem como uma ressignificação da infidelidade como um tratamento médico 

para a doença conhecida como mal de amor. 
11  Não há uma separação clara, durante o período, entre astronomia e astrologia, ambas se integravam como uma 

só. 
12  A crença nos signos do zodíaco e dos astros como influentes na vida terrena é algo que perdura até os dias de 

hoje, tendo espaço nos jornais impressos ou virtuais. Astrólogos ainda hoje fazem mapas astrais e previsões 

sobre o futuro da pessoa, incluindo o desenvolvimento da saúde; alguns se tornam celebridades requisitadas, 

como Walter Mercado, que teve muito espaço nas mídias brasileiras algumas décadas atrás. 
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1.2 O banho árabe  

 

No mundo médico islâmico o tratamento dietético ou higiênico era o caminho inicial no 

saber médico e, ao surgir um sintoma que pudesse ser interpretado como uma enfermidade, ou 

início de uma, o paciente seria tratado com um regime de saúde. A prática médica no mundo 

árabe e medieval era preferencialmente não invasiva, deixando a prática invasiva como recurso 

secundário, se necessário.  

Regular a vida do paciente por meio da higiene ia além da alimentação, do descanso e 

do exercício; além disso, a música fazia parte do saber médico e estava inclusa como atividade 

calmante, junto com a poesia. Ouvir música e recitar poesia, segundo Peter E. Pormann e Emilie 

Savage-Smith (2007, p. 136), era considerado benéfico contra a melancolia e sintomas 

relacionados a ela, tendo registros da utilização dessa musicoterapia já no período clássico 

grego, tratamento mencionado por filósofos neoplatônicos de Bagdá, no século X. Os chamados 

“Irmãos da Pureza” disseram que tal prática medicinal foi utilizada nos hospitais durante o 

amanhecer e também há registros de gastos com músicos nos hospitais da Síria e do Egito nos 

séculos XII e XIII.  

Os banhos também foram uma prática médica muito comum nos regimentos de saúde e 

muito importante na vida cotidiana árabe. Podemos perceber a relevância dos banhos para os 

islâmicos pela quantidade de banhos públicos, chamados de ḥammām, existentes nas cidades, 

como em Damasco, na atual Síria, que possuía, no século XII, 57 casas de banho e, no século 

seguinte, 85 (PORMANN; SAVAGE-SMITH, 2007, p. 136). 

Há outros relatos que consideram a existência de 27 mil banhos públicos em Bagdá, na 

atual Síria, e cerca de 5 mil em Córdoba, na atual Espanha. A existência de milhares de banhos 

públicos nas regiões tocadas pelo Islã, demonstrando haver uma universalização destes, mostra 

a importância que a cultura islâmica dava para os cuidados com a higiene (BOUHDIBA, 2006, 

p. 210).  

Frequentar um desses banhos públicos fazia parte do cotidiano e de um ritual que não 

consistia apenas em limpar e sair: os banhos tinham durações longas e serviam para diversos 

propósitos, como relaxar, socializar ou se purificar. Os banhos quentes aliviam alguns sintomas. 

e poderiam estar condicionados a uma orientação médica para que o tempo dentro de um desses 

banhos fosse mais longo ou mais curto, de acordo com a composição humoral do paciente e de 

suas necessidades. Às mulheres se recomendava utilizar os banhos 40 dias após o parto, as 
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noivas deveriam ir antes do casamento e os meninos, antes da circuncisão. Também se 

recomendava o banho como prática de recuperação de alguma doença. 

A estrutura de um ḥammām se iniciava com a sqīfa, basicamente um vestiário que se 

localizava logo na entrada, que servia tanto para a mudança das roupas quanto para repouso, 

contando com tapetes de seda dispostos em largos bancos, caso fosse um lugar mais luxuoso, 

ou colchas de junco, caso fosse mais popular.  

Ao lado da sqīfa se encontrava o al-bayt al-bārid, lugar onde existiam de uma a duas 

banheiras de água fria, sendo o lugar onde começa o banho, por temperaturas gradativas. Em 

seguida, o lugar onde se tomava o banho morno era a wisṭiyya, região intermediária para chegar 

em al-bayt al-sāḫin. Este último era o lugar mais quente, funcionando como uma sauna que 

fazia as pessoas transpirarem. A transpiração era uma forma de eliminar fluídos excedentes no 

corpo, sendo parte das evacuações das coisas não naturais.  

Essas casas de banho também contavam com barbeiros, flebotomistas (sangradores), 

massagistas, ademais de terem um papel fundamental na vida das pessoas, pois proporcionavam 

higiene pessoal, limpeza de pele, eliminação de piolhos e procedimentos de embelezamento. 

Os homens cuidavam principalmente de suas barbas, podendo tingi-las, perfumá-las, lavá-las e 

cortá-las.  

O aspecto físico é importante para refletir sobre a condição do corpo no quesito da saúde, 

um reflexo do corpo saudável, mas também como um instrumento de conquista que integra a 

sexualidade e é contemplado no SJ, principalmente na parte 2, quando a beleza da mulher se 

relaciona com o odor que ela exala.  

A higiene sexual tem destaque nos tratados árabes, com um número considerável de 

tratados sobre esse tópico, que oferecem produtos ou conselhos para tornar a pessoa mais 

atrativa, formas de se obter prazer na relação sexual com o uso de afrodisíacos e métodos 

contraceptivos (PORMANN; SAVAGE-SMITH 2007, p. 50).  

Os médicos recomendavam banhos de vapor, também chamados de banhos secos, com 

temperaturas específicas, e, como não havia forma de medir exatamente essa temperatura, se 

faziam analogias, como, por exemplo, a de que o banho deveria estar suave como leite recém-

extraído. 

Para a religião islâmica, o banho tem uma característica de purificação e, na visão 

religiosa, esta se dá por três formas: fogo, água ou terra. Isso seria possível e geraria uma pureza 

absoluta desde que se usasse a água; a terra apareceria nos instrumentos para massagem ou 

raspar os pés encontrados dentro dos banhos públicos, pois esta possuiria virtudes limitadas 
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para a purificação do corpo, enquanto o fogo estaria presente no calor das águas, já que 

manipulá-lo é uma tarefa complicada em virtude de seu poder destrutivo. 

Os banhos públicos são a antecâmara para a mesquita, fala Bouhdiba (2006, p. 216), 

pois aquele crente no Islã purifica-se em absoluto após ter se permitido lançar nos prazeres da 

carne. O estado do corpo em uma forma pura é momento inicial, suas impurezas surgem e 

precisam ser eliminadas e a maneira de fazer essa limpeza de forma grandiosa e completa só é 

possível em uma casa de banhos.  

Tudo que se evacua do corpo era considerado limpeza dentro da prática médica – suor, 

vômito, sangue, urina, entre outros –, mas entendiam haver impurezas que não se eliminavam 

com uma limpeza simples, sendo preciso purificar, nos banhos públicos, as impurezas 

relacionadas às relações carnais, impurezas da alma, talvez. A higiene no mundo islâmico se 

conecta ao caráter religioso, pois o fiel impuro estaria impedido de recitar o Alcorão, de fazer 

as preces ou de tocar o livro sagrado.  

Frequentar uma dessas casas de banho públicas era parte do cotidiano das pessoas, por 

motivos religiosos e, consequentemente, médicos; os mais abastados teriam condições de 

tratamentos mais direcionados e frequentariam tais casas várias vezes na semana, usufruindo 

de tudo que se oferecia no interior.  

Para uma pessoa com condições, a ida ao banho se torna um espetáculo e, por volta dos 

séculos XII e XIV, uma dama da região de Bagdá poderia passar um dia completo em uma casa 

de banho, levando apenas o que seria essencial para sua estadia diária naquele recinto, como 

luvas, escovas, pentes, cremes, óleos, perfumes, toalhas, roupas, laranjas, ovos cozidos, xarope 

de cevada, sucos, água de flor de laranjeira e refrigerante árabe-mediterrâneo, popularmente 

conhecido como limonada (BOUHDIBA, 2006, p. 213). 

O dia para a pessoa era cheio dentro do banho. Inicialmente, se despia no vestiário, 

podendo ser também em um aposento privado, mais comum para quem pudesse pagar. Após 

despir-se, entraria em uma espécie de sauna, ou sala de sudação, ficando por cerca de uma hora, 

e, depois, seria esfregada por outra pessoa com uma luva de lã, que massageia e limpa a pele. 

A cabeça recebia uma quantidade de lama do Nilo, de terra da Armênia ou argila, 

aplicando-a no cabelo e no rosto para a limpeza, seguindo de enxágue e fricção. Também havia 

tratamento para os pés, utilizando pedras para o polimento. Tingiam-se os cabelos com hena, 

depilavam-se os braços, pescoço, axilas, pernas e região pubiana com um caramelo de limão, 

bem espesso.  
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Após o dia cheio na casa de banho, a mulher, ou o homem, retornam para sua residência, 

onde o banho também é uma insinuação ao coito. O banho está na limpeza inicial e posterior, 

se limpa para poder sujar-se. Manter-se sujo significava trilhar o caminho do mal.  

O banho é considerado um tratamento, no saber médico, que teve espaço nos tratados 

de higiene, como o De Sanitate Tuenda, no livro III. Está inserido como prática, junto com a 

música, para a regulação das coisas não naturais, como o sono e os exercícios, que formam a 

base dos regimentos árabes e influenciarão o ocidente medieval. 

O banho na cultura árabe islâmica tem uma relação com um lado erótico que pode nos 

ajudar a pensar o erotismo que aparece no SJ quando o entendemos como uma preliminar das 

relações sexuais. A limpeza geral do corpo que ocorria nessas casas de banho é pensada como 

uma forma de prólogo ou epílogo do coito, pois era nesses ambientes que se fazia uma limpeza 

considerada mais completa de todas as impurezas produzidas pelo corpo. A prática sexual se 

incluía como produtora dessas impurezas, que não se limpavam apenas de maneira simples e 

local, como lavar as mãos, mas necessitava de uma limpeza geral, proporcionada pelas casas 

de banho (BOUHDIBA, 2006, p. 215). 

Os banhos são importantes na cultura árabe islâmica e judaica pelo uso da água nos 

rituais religiosos, como relatado. Isso também vai ter importância na medicina e no galenismo 

árabe ocidental, sendo inserido nas seis coisas não naturais, junto com o coito, as retenções e 

evacuações.  

Na literatura médica ocidental, o banho não parece estar relacionado com o coito da 

mesma forma que no islamismo. Para a Medicina, o banho é uma das formas de evacuação de 

componentes nocivos e assim também é o coito, sendo assim, na interpretação médica, o coito 

não aparece como agente produtor de elementos nocivos, mas como evacuador destes. 

A relação que o SJ faz com o banho e o coito é que não se deve ter relações sexuais após 

sair do banho, justificando que a cabeça seria tomada por vapores ruins.  

 

[...] não o façam [sexo] depois de ter saído do banho, porquê se enche a cabeça 

de vapores ruins, nem quando estiver com fome ou com muita sede. Nem 

depois de ter ficado nervoso. Nem depois de muito tempo acordado, nem 

depois de ter pensado muito sobre alguma coisa, pois se fizer depois de um 
desses casos lhe faltará a força; [...] (SJ, parte 1, § 9, tradução nossa). 
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Entendemos que nossa fonte se refere ao banho denominado solium,13 que se tratava de 

banhos individuais na própria residência da pessoa, que parece ter sido mais usado no mundo 

cristão.  

 

1.3 A disseminação dos regimentos de saúde no ocidente medieval 

 

As obras literárias médicas do gênero dos regimentos de saúde foram bastante populares 

durante a Baixa Idade Média e se embasam nas obras clássicas médicas da Antiguidade, 

trazendo aspectos mais elaborados para a região no que diz respeito, principalmente, aos 

alimentos. Essas obras visam evitar as enfermidades e as pestes que assolavam a sociedade 

europeia durante o fim da Idade Média, estimulando a formulação e a tradução das obras de 

preservação da saúde para o latim, quando direcionadas aos médicos e para a língua vernácula, 

de maneira a englobar os que não eram profissionais da Medicina.  

Na situação em que o paciente não poderia se automedicar e não possuía conhecimentos 

da Medicina prática para tal coisa, se estabelece o uso das obras terapêuticas por um médico de 

formação e o uso das obras de higiene no auxílio dos pacientes para manter uma vida saudável 

e afastada das enfermidades. Assim, a partir do século XIII, os regimentos de saúde passaram 

por algumas transformações, alguns não mais direcionados apenas a um único indivíduo, mas 

apresentando resoluções para problemas de determinadas atividades, profissões ou doenças 

específicas, geralmente mortais, como a peste bubônica (PALACIO, 2001, p. 374-375).  

Há, teoricamente, três fases das trajetórias do saber e da prática médica desde o Oriente 

até os reinos cristãos ocidentais, especialmente os da Península Ibérica. A primeira fase se dá 

por meio dos médicos moçárabes, palavra que parece ter origem no próprio árabe para se referir 

àqueles que se comportam como árabe, mas não o são, do Al Andaluz, que tiveram importância 

para a disseminação das obras clássicas. As obras e traduções feitas pelos autores moçárabes 

serviram como base para o próprio desenvolvimento médico árabe. Assim, a Medicina era 

praticada por cristãos de cultura árabe, ou seja, os moçárabes, e estes formaram a base do saber 

e da prática médica que os muçulmanos absorveram, aperfeiçoaram e disseminaram no 

Ocidente desde o século VIII até o X.  

A segunda fase, a partir do século IX até o X, deu-se com a chegada das traduções árabes 

diretamente do Oriente por diversas vias, como a dos peregrinos islâmicos que iam para o 

oriente e os que tinham interesse no aprendizado da medicina ou da ciência permaneciam por 

                                                
13  Nesse banho, a pessoa sentava-se em uma espécie de banheira, que poderia ser fixa ou móvel, para que pudesse 

tomar banho.  
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um tempo e retornavam ao ocidente levando consigo algumas obras. Estas eram as obras gregas 

que haviam sido traduzidas do grego para o árabe. A outra leva de textos, estes já sendo árabes, 

aconteceu entre os séculos XI e XII; além dos peregrinos, os comerciantes ibéricos também 

exerceram papel nessa trajetória dos textos entre Oriente e Ocidente. 

E a terceira fase ocorre a partir do século XII quando começaram as traduções das obras 

árabes para latim, castelhano e catalão. Os locais de tradução foram Toledo e Múrcia. Toledo 

foi o ponto central de traduções em Castela, enquanto em Múrcia teve papel secundário a partir 

do século XIII; na Coroa de Aragão, vários foram os centros de tradução, como em Monzón, 

Zaragoza, Montpellier e Barcelona. Por meio dessas traduções, as obras de árabes como Razes, 

Avicena, Maimônides foram disseminadas pelo ocidente cristão (PEÑA; GIRÓN, 2006, p. 76-

77).  

Além dos reinos ibéricos, outro foco de traduções de textos médicos do árabe para o 

latim ocorreu no século XI, no sul da Itália, no mosteiro de Montecassino, relacionado à Escola 

médica de Salerno. Constantino, o Africano, o tradutor, nasceu na região norte da África, no 

início do século XI. Após se converter ao cristianismo, se juntou à ordem beneditina 

estabelecida em Montecassino, onde ficou até sua morte, sendo lhe atribuídas as traduções de 

obras como Pantegni, uma versão traduzida para o latim de Kamil as-sina’a at-tibbiya, um 

compêndio médico helenístico e islâmico atribuído ao médico persa ‘Ali-‘Abbas, que viveu ao 

longo do século X; Viaticum, uma versão da obra Zãd al-musãfir wa-quit al-hãdir, ou as 

Provisões para o viajante e nutrição para o estabelecido, de Ibn al-Jazzār, médico da região da 

atual Tunísia, que viveu durante o século X; e um obra destinada às relações sexuais, o De coitu, 

com autoria atribuída a Constantino, o Africano, por ser ele autor do texto da tradução. Essas 

traduções foram importantes para marcar a integração do galenismo árabe no ocidente latino, 

já que as teorias de Galeno e de Aristóteles haviam sido bem assimiladas pela cultura de língua 

árabe (CARTELLE, 2017, p. 103).  

As obras de medicina preventiva traduzidas, como os regimentos de saúde, adentraram 

pela Coroa de Aragão e se disseminaram como regimentos de saúde durante a Baixa Idade 

Média. Além disso, a Escola compilou um conjunto de textos em latim, a Articella, que foi 

utilizado no currículo das Escolas de Medicina nos Estudos Gerais, na escolástica médica.  

A utilização do idioma árabe como a língua de disseminação científica se deve ao fato 

de que foi o Oriente Islâmico o herdeiro da tradição clássica. Essa herança é múltipla, tendo as 

obras hindus sido traduzidas para o árabe, as obras gregas e siríacas, a literatura persa, ou seja, 

os árabes assimilaram grande parte das obras científicas, filosóficas e literárias e as adaptaram 

para sua realidade, como no caso da Medicina, e a partir disso a desenvolveram.  
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A tradução dessas obras médicas ocorreu, igualmente com grande frequência, na região 

dos reinos de Castela e Aragão, devido à grande influência da presença judia e muçulmana 

nesses territórios, disponibilizando tratados clássicos e regimentos de saúde em grego e árabe 

Os reinos possuíam um contingente de povos de língua árabe muito superior aos falantes das 

línguas vernáculas da região ou do latim,14 o que ocasionou a presença da literatura médica e a 

disseminação de obras científicas e filosóficas em árabe. Com o grande interesse das elites 

urbanas em obras de prevenção de doenças e preservação da saúde, os regimentos de saúde 

foram vertidos para o vernáculo, principalmente para o castelhano e o catalão.15 Em meados do 

século XIV, como sugere García-Ballester (1976, p. 30), o número de muçulmanos na região 

de Valência seria de quatro a cinco para cada cristão, ocasionando uma dominação social dessas 

formas culturais, como a existência de mais mesquitas do que igrejas (BARROSO, 2012, p. 

399-400). 

Os regimentos de saúde podem ser divididos em duas categorias: a primeira é o grupo 

de regimentos com normas gerais de prevenção e quem tivesse acesso a esse documento, por 

exemplo, poderia abrir na parte que lhe interessasse, correspondente à sua compleição, caso ele 

tivesse essa informação. A segunda categoria dos regimentos são os encomendados por pessoas 

ilustres, os reis, por exemplo. Assim é o regimento feito por Arnau de Vilanova para o rei Jaime 

II e o de Maimônides (1135-1204),16 com o título de Fi Tadbir al-Sihha, em árabe e traduzido 

para o latim no final do século XIII por Armengaud Blasi (1264-1314?)17 com o título Tractatus 

Rabby Mosyus de regimine sanitatis ad Soldanum Regem. Essa obra apresenta instruções para 

melhorar as condições e os modos de vida do filho do sultão Saladino, al-Malik al-Afdal, que 

sofria de algumas enfermidades, como a indigestão. Os outros capítulos são sobre a conservação 

da saúde de uma maneira geral. João de Capua18 também foi um dos tradutores da obra de 

Maimônides para o latim, intitulado Regimen sanitatis (FERRE, 1992, p. 24 e 328). 

                                                
14  Em meados do século XIV, o número de muçulmanos na região de Valência seria de quatro a cinco para cada 

cristão, ocasionando uma dominação social dessas formas culturais, tais como a existência de mais mesquitas 

do que igrejas. 
15  Estamos dando ênfase às traduções feitas da língua árabe para o latim e vernáculo do ocidente cristão, mas vale 

lembrar que obras latinas, como o Regimen sanitatis, de Arnau de Vilanova, foram traduzidas para outras 

línguas. No caso da obra de Vilanova, foi traduzida para o hebraico, por Israel ben Josef Caslari, em 1327. 
16  Nasceu em Córdoba, no domínio almorávida, depois foi para a cidade de Fez e, em seguida, para o Cairo, onde 

trabalhou como médico de membros da família do sultão Saladino. 
17  Sobrinho de Arnaldo de Vilanova, era médico, matemático, tradutor e conhecedor do árabe e hebraico. Esteve 

em Montpellier, em 1299 e 1302, e em Barcelona, em 1307. Foi primeiro físico de Jaime II de Aragão e foi 

para a corte de Filipe, o Belo, por volta de 1304. 
18  Foi um tradutor nascido de pais judeus, durante o século XIII, e se converteu ao cristianismo, sendo natural da 

região da Campânia, na atual Itália.  
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Esse movimento tradutor possibilitou a utilização das obras árabes por uma grande 

maioria de físicos ocidentais latinos e cristãos, principalmente dentro das universidades. Com 

o passar dos séculos, a partir do XII, a frequência de traduções árabes para o latim apresenta 

uma queda, mas a do árabe para as línguas vernáculas continuou, como o castelhano e o catalão. 

Esse evento ocasiona a disseminação das obras científicas para um público que desconhecia o 

latim, como o grupo mercantil. 

A circulação dessas obras preventivas foi ganhando mais espaço após o século XIV no 

meio das elites mercantis urbanas, gerando um alto crescimento desse gênero da literatura 

médica e alterando o aspecto direcionado a um indivíduo em particular. Era problemático o 

modelo das obras para cada um, pois o médico teria de ser contratado para fazer a obra para 

determinado paciente, tornando um modelo limitado a essas pessoas nobres ou ilustres. 

 

Figura 2 – Reinos do sudoeste europeu no século XII 

Fonte: Europe-south-west-kingdoms12th.png (2020). 

 

A presença dessas culturas judaicas e muçulmanas ajudou na assimilação, elaboração e 

transmissão do saber médico por meio de textos, que era o meio de comunicação do 
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conhecimento científico durante o período. A partir do século XIV, com o advento da peste 

bubônica, a saúde se torna uma publica utilitas, termo utilizado por García-Ballester (2001, p. 

120) ao se referir a quando a saúde, após o século XIV, passou a ser um bem público, ou seja, 

de importância dos nobres, clérigos, comerciantes, entre outros, para preservar a saúde ou 

buscar impedir as enfermidades, que incluía a peste bubônica. Algumas medidas sanitárias 

foram tomadas na região da Coroa de Aragão, como o controle de alimentos, carnes e peixes e 

limpeza das ruas (GARCÍA-BALLESTER, 2001, p. 120-122). Após a peste de 1348, em que 

os regimentos de saúde se tornaram ainda mais populares, há um aumento no interesse de evitar 

a doença epidêmica, ainda mais levando em consideração a crença de que a praga se espalhava 

pelo ar, que compunha a primeira coisa não natural a formar o esqueleto dos regimentos de 

saúde.  

Segundo García-Ballester (2001, p. 119-120), alguns fatores – como o aumento do poder 

econômico dos mercadores e comerciantes, dos judeus e muçulmanos que viviam no sudeste 

da Península Ibérica e também a peste do século XIV, na Coroa de Aragão – fizeram com que 

o desenvolvimento da ciência e da Medicina fosse grande nessa região, estimulando a 

disseminação dos regimentos de saúde. 

A presença muçulmana na região de Castela se tornou minoria a partir da reconquista 

do território pelos cristãos (séculos XIII e XIV), empurrando os muçulmanos para o sul, o que 

leva a um desuso da língua árabe em detrimento da língua vernácula regional. O mesmo 

aconteceu de forma mais tardia na região de Aragão, quando houve uma quantidade de 

muçulmanos considerável e uma permanência da língua árabe na área médica por mais tempo.  

Os judeus, ao que parece, exerceram papel de mantenedores dos escritos árabes, tendo 

contato com as obras tanto nessa primeira língua quanto com obras cristãs em latim, 

disseminando-as em seus núcleos, mas não se restringindo à prática médica apenas em suas 

comunidades, mas também às comunidades cristãs. Essa prática itinerante dos médicos judeus 

pode ser vista como integrante dos novos aspectos da Medicina, ocasionando uma preservação 

de obras em árabe e utilizando essa língua como meio de comunicação. Toda essa capacidade 

mantida pela comunidade judaica com a circulação de obras médicas árabes a colocou como 

participante do processo de criação intelectual do saber médico na Península Ibérica, e não 

apenas como copiadores, leitores e transmissores (GARCÍA-BALLESTER, 2001, p. 369-370). 

Nesse cenário, a comunidade judaica fazia um papel itinerante da Medicina, se deslocando entre 

os núcleos cristãos e judaicos e desenvolvendo os próprios regimentos de saúde, aplicando seus 

conhecimentos nos pacientes, traduzindo as obras para o hebraico, como o Regimento de Saúde, 

atribuído a Arnaldo de Vilanova. 
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Ao que parece, os médicos judeus possuíam prestígio até mesmo dentro das 

comunidades cristãs e desempenharam um claro papel nas mudanças ocorridas nos regimentos 

de saúde a partir dos séculos XIII e XIV, quando eles passam a se direcionar a um púbico maior. 

Sem embargo, não se esclarecem os reais motivos para que os regimentos passassem por tais 

mudanças, surgindo algumas hipóteses possíveis. Podemos pensar nessa mudança dos 

regimentos de saúde como um interesse de englobar o maior número de pessoas em um controle 

de saúde, intensificado a partir de 1348, bem como que o aumento do grupo mercantil resultou, 

consequentemente, no aumento do interesse de prolongar a vida, evitando as doenças. Outra 

hipótese é a do interesse de lucro médico, que se intensificava com mais pessoas interessadas 

em adquirir exemplares de regimentos de saúde, já que antes só a elite adquiria um para si e 

apenas este cliente poderia usar. Nesses aspectos de difusão de obras científicas, 

especificamente as médicas, a vernacularização amplificou a disseminação das obras. 

Da mesma maneira que as traduções foram importantes para o desenvolvimento da 

Medicina no ocidente latino, também foi importante para o desenvolvimento da medicina 

islâmica. Peña e Girón (2006, p. 74) afirmam que grande parte do desenvolvimento da higiene 

nos territórios hispânicos se deu pela presença das comunidades islâmicas na Península, mas 

também houve uma pequena contribuição dos mosteiros beneditinos ocidentais, que também 

preservaram obras científicas e filosóficas clássicas.  

Alguns dos regimentos de saúde disseminados no ocidente são apresentados por Peña e 

Girón (2006, p. 86-95), tornado possível perceber os padrões que os caracterizam, tendo como 

principal o fato de estarem embasados na teoria das coisas não naturais. Começa-se pelo 

Regimen Sanitatis Salernitanum, apresentado como possuindo duzentas e quarenta versões, o 

que mostra a grande popularidade da obra. Tampouco estava totalmente direcionado à 

preservação da saúde, trazendo matérias de farmacologia, anatomia, fisiologia e patologia, 

sendo, possivelmente, a obra médica medieval mais conhecida. 

A obra De conservanda sanitate, de Johannes de Toledo,19 é vista como uma das obras 

de regimento de saúde mais antigas escritas em latim. Seu conteúdo apresenta os componentes 

da teoria das coisas não naturais, como alimentos, frutas, verduras e legumes, vinho, sono, água, 

ar, purgantes, sangrias, banho e estava direcionada aos pacientes com a compleição de bílis 

amarela, bastante característico das obras de regimentos de saúde.  

                                                
19  Possivelmente de origem inglesa, foi monge cisterciense consagrado bispo do Porto em 1261 e morreu em 

Lyon, em 1275. 
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Summa conservationis et curationis, de Guillerme de Saliceto,20 foi dividida em cinco 

livros e na introdução se fala da utilização das seis coisas não naturais, citando Hipócrates, 

Galeno, Razes e Avicena. Parece ser muito comum, nos regimentos de saúde, a citação dessas 

autoridades do saber médico, também encontradas na obra do dominicano Vicente de Beauvais 

(1190-1264), em sua obra Speculum doctrinale, de 1250, especificamente nos livros XII a XIV, 

que tratam da medicina. 

A ideia ao citar alguns desses regimentos é mostrar suas características em comum e 

como se baseavam em uma mesma teoria, mas não a abarcavam ao todo, dedicando-se a abordar 

um aspecto mais restrito, como direcionar uma obra a uma única compleição, mas também 

sendo mais abrangente, englobando alguma doença e como evitá-la.  

É muito importante entender os aspectos formativos dos regimentos de saúde para 

podermos identificá-los, bem como explicar a situação da Península Ibérica com a presença das 

culturas diversas, convivendo juntas e alternando entre a estabilidade e a instabilidade, a paz e 

o conflito, que fez com que a disseminação das obras e suas traduções fossem possíveis. 

É nesse cenário de assimilações científicas e literárias do mundo árabe que se insere a 

obra Speculum al Joder que será nosso principal objeto de estudos de agora em diante. Por suas 

características iniciais, se insere no gênero dos regimentos de saúde, sendo um manual de 

conselhos e receitas relacionados ao coito, com uma ligação estreita com outra obra sobre o 

coito, o Liber Minor de Coitu, sem autor conhecido e atribuído à escola de Salerno. 

 

 

  

                                                
20  Foi um físico e cirurgião do século XIII (1210-1280). Nasceu em Placencia, estudou Medicina e ensinou em 

Bolonha; foi físico em Verona. 
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CAPÍTULO 2 – O COITO COMO TEMA DOS REGIMENTOS DE SAÚDE 

 

O título do Speculum al Joder ou Speculum al Foderi, no catalão, aparece apenas no 

manuscrito conservado na Biblioteca Nacional de Madrid, demonstrando que seu autor utilizou 

a tradição temática das obras do gênero de coitu, adaptando a palavra para o catalão foderi. 

Também buscou inserir a obra dentro dos Specula medievais, que tinham como característica 

serem obras para consultas rápidas, com fins didáticos, nas quais o SJ se encaixa bem. 

Por possuir tais características, o SJ não é considerado um texto especializado, não 

sendo uma obra destinada a médicos e nem possuindo uma linguagem técnica, como o autor 

ressalta no prólogo. 

 

Quero falar sobre esse tema [coito] bem e completamente, para que se possa 
entender todos aqueles que se interessem, e que, além disso, também se possa 

aproveitar os físicos, cirurgiões e muitas outras gentes. Tentarei que não tenha 

longas dissertações, mas que possam aproveitarem-se pelos remédios e 

benefícios de uma obra melhor. (SJ, § 1, tradução nossa). 

 

O início do SJ já demonstra que se trata de um tratado prático e objetivo, utilizando uma 

linguagem acessível e pouco técnica. Considera-se que a origem árabe da obra explique o foco 

no tema médico, não havendo implicações teológicas, o que atestaria, por outro lado, sua origem 

árabe. Mesmo quando o SJ se distancia da temática medicinal, como na terceira parte, ainda há 

um vínculo que nunca deixa de existir com a parte da medicina higiênica, demonstrando a 

característica da cultura islâmica de manter íntima relação da higiene com o erótico. 

 

2.1 O Speculum al Joder como uma adaptação vernacular do Liber Minor de Coitu do 

anônimo salernitano 

 

O SJ é fruto de um evento expansivo de tratados médicos concisos e simplificados em 

língua vernácula, com início na Península Ibérica, no século XIV, e se fortalecendo até o século 

XVI, onde médicos e teóricos da Medicina buscaram divulgar as informações sobre a saúde e 

a higiene para um público leigo, ou seja, pessoas que não compreendiam a linguagem 

profissional médica, o vocabulário técnico medicinal. O SJ não faz uso de eufemismo ou 

linguagem médica relacionada ao coito, faz uso de uma linguagem mais dura e direta poupando 

pudores, como a palavra Joder, equivalente ao “foder”, no português. Quando analisamos o SJ 

junto ao LMC, a forma com que ambos expressam a relação sexual é diferente; como citado, o 
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primeiro utiliza joder e o segundo utiliza coitu, que ao nosso ver passa uma sensação de 

linguagem mais científica e técnica (ALBERNI, 2006, p. 258). 

O uso de determinadas palavras depende do tipo de documento utilizado, a quem se 

direciona, um homem ou uma mulher, posição social, nobre ou plebeu, e localidade, campo ou 

cidade, alterando a utilização da linguagem entre culta, coloquial ou vulgar. Se analisarmos a 

documentação jurídica ou religiosa, a utilização da linguagem será diferente da médica, que 

também se diferenciam de acordo com o público-alvo (MONTERO CARTELLE, 1996, p. 627). 

A não utilização de qualquer eufemismo para a palavra foder,21 que aparece no SJ, já 

demonstra a utilização do verbo para um público já acostumado com esse tipo de linguagem 

fora dos meios cultos dominados pelo latim. Nas cantigas de escárnio e mal dizer do cancioneiro 

em galego-português (século XIII), o verbo foder já era utilizado, pois era uma prática fazê-lo 

com intenção vulgar e obscena. O uso nos conselhos para o coito, contudo, se traduz como 

forma de reafirmar que não se trata de uma versão para médicos, mas reforçando que o tratado 

era uma obra para o público em geral, pouco ou nada acostumado com uma linguagem culta ou 

formal. 

Essa característica dos tratados médicos a partir desse período é uma tentativa de tornar 

as obras úteis, reduzindo as informações para fornecer um conteúdo da Medicina, tanto da 

higiene quanto da terapêutica, eficaz e comprovado, para um acesso rápido. 

Analisar essa obra do período reafirma teorias e práticas médicas, como a teoria humoral 

e as influências greco-romanas tanto quanto aspectos pouco conhecidos sobre o tratamento das 

relações sexuais, de forma a ensinar métodos corretos de se realizar o ato venéreo. Diz respeito 

a um manual claro das relações heterossexuais, direcionado ao homem como agente ativo da 

relação. 

A própria ciência médica no ocidente inicia seus trabalhos a respeito de uma medicina 

sexual por volta do século XI, com o De coitu de Constantino, o Africano, e o que veio depois 

esteve sempre a circular em volta dessa obra, fomentando contribuições de menor aspecto, já 

que elas mantinham uma paráfrase da obra inicial.  

Há, então, uma relação íntima entre as obras da literatura andrológica,22 referente ao 

coito, que se compõe a partir de uma obra inicial, estabelecendo ligações do Speculum al Joder 

com o Liber minor de Coitu, muitas vezes atribuído a Constantino, o Africano. O LMC é um 

tratado árabe, traduzido em Salerno em um clima de traduções desenvolvido por Constantino a 

                                                
21  Foder como sinônimo de coito aparece no castelhano, como joder, e no catalão, como foderi. 
22  Parte da Medicina que estuda a fisiologia masculina tal como seu aparelho genital. O SJ se insere nessa tradição 

andrológica. 
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partir da sua obra, o Liber de Coitu. Essas obras citadas adotam o homem como protagonista 

das relações sexuais. 

Enrique Montero Cartelle (1991) faz referência a uma segunda obra, que pode ser uma 

outra cópia do Speculum al Joder. Esse fragmento se encontra, de acordo com o autor, na obra 

Parva cirugía, de Lanfranco de Milão, traduzido para o catalão por Guillem Salvà (século XIV), 

médico que estudou em Montpellier e dedicou a tradução ao conde Ramón Berenguer. 

Guillem Salvà incluiu, em sua tradução, partes de outras obras médicas e, entre suas 

receitas e prescrições, partes do texto que aparece no Speculum al Joder, mas o manuscrito não 

é original de Salvà, O manuscrito mais completo conservado na Biblioteca Nacional de Madrid 

é uma cópia catalã atribuída ao copista chamado Bartolomeus, possivelmente feita em Valencia.  

As duas obras, tanto a utilizada por Salvà quanto a tradução de Bartolomeus, conservada 

na Biblioteca Nacional de Madrid, possuem uma mesma obra comum, que provavelmente se 

perdeu.  

A adaptação do SJ para o catalão acaba por ser uma maneira de inserir o conhecimento 

árabe já traduzido para o latim, utilizado desde o Liber de Coitu por Constantino, para uma 

linguagem mais acessível ao ambiente de Aragão, por meio não só da linguagem, mas dos 

ingredientes, do que se utilizaria para desenvolver os medicamentos corretos com o que se 

pudesse encontrar naquela região.  

As similaridades do SJ com o LMC começam com a divisão das partes. Ambos estão 

separados em 12 capítulos, com características práticas e pouco teóricas, ignorando, de certa 

forma, as autoridades médicas; em apenas raras exceções citam Galeno. Da mesma maneira, as 

duas obras citadas mantêm o homem como o centro das preocupações médicas. Enrique 

Montero Cartelle (1987, p. 28) foi enfático ao ressaltar que o LMC não traz nada novo em suas 

ideias, sempre indo de acordo com os grandes nomes da Medicina clássica e medieval, que 

foram Galeno e Avicena.  

Os capítulos da primeira parte, que chamamos de parte médica, estão distribuídos em 

12 (doze) partes e aparecem no próprio texto do documento. O autor listou o sumário e se 

preocupou em deixar claro onde cada problema seria tratado, vejamos: 

 

O primeiro capítulo trata dos danos ocasionados por foder muito. 

O segundo capítulo trata dos remédios para os danos por foder muito. 

O terceiro capítulo trata de quando e como os homens devem foder e se 
protegerem do dano causado por isso. 

O quarto capítulo trata dos motivos e sintomas que se apresentam nos homens, 

pelos quais devem deixar total ou parcialmente de foder. 
O quinto capítulo trata das curas necessárias para esses males. 
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O sexto capítulo, de como produzir esperma, aumentar, engrossar e dissolver, 

de acordo com o proveito e força que dá ao foder. 
O sétimo capítulo, das comidas e melesinas simples que aumentam o sêmen, 

que intensificam ou atenuam o foder. 

O oitavo capítulo, das melesinas compostas que beneficiam e formam o 

esperma, e das melesinas e laxativas que incitam o foder. 
O nono capítulo, dos unguentos que endurecem e dão força ao membro. 

O décimo capítulo, das comidas que ajudam a foder. 

O décimo primeiro capítulo, das comidas que ajudam a foder e dos sistemas 
para desejá-lo ou repulsá-lo. 

O décimo segundo capítulo trata das melesinas que dão prazer, excitam, 

aumentam o desejo e perfumam. (SJ, § 1, tradução nossa). 

 

Já o LMC não traz um sumário em seu texto e quem esquematiza sua estrutura temática 

é Enrique Montero Cartelle (1987, p. 23) que produziu uma edição crítica da obra e a dividiu 

em duas partes, cada parte contendo 6 (seis) capítulos, totalizando, como no SJ, os doze 

capítulos seguintes: 

 

I. Dos prejuízos do coito. 

1. Efeitos nocivos gerais da relação sexual. 
2. Efeitos nocivos para pessoas magras. 

3. Efeitos nocivos para pessoas espessas. 

4. Efeitos nocivos de acordo com as várias compleições, em particular em 

pessoas fracas e doentes. 
5. Dos acidentes de coito. 

6. Do momento certo para o coito. 

II. Da utilidade do coito. 
1. Da utilidade geral do coito. 

2. Dos impedimentos do coito. 

3. Dos elementos necessários para realizar o coito. 
4. Dos meios para suprimir a libido. 

5. Melezinas para aumentar a libido. 

6. Das posições e melezinas para obter satisfação no coito. (LMC, p. 23, 

tradução nossa). 

 

Já pela disposição temática do conteúdo dos dois regimentos de saúde notamos suas 

semelhanças, sendo comum, dentro das obras relacionadas ao coito, o autor começar 

escrevendo a respeito dos danos ou prejuízos. 

O SJ inova como adaptação para o catalão e é importante, pois o autor deveria ter um 

conhecimento da linguagem médica escolástica para que pudesse transmiti-la, de maneira mais 

simplificada, como entendemos nessa obra, para um público maior. Considerava-se que a parte 

mais original do SJ seria a que dividimos como segunda parte, pois são conselhos para os 

homens de como funciona o pensamento da mulher quando está apaixonada, ensina caminhos 

para a conquista e esclarece as características atrativas para a mulher, bem como as repulsivas. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, acabamos por perceber que não havia nada original ou 
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diferente na Idade Média esses conselhos, mas se tratava de um gênero até conhecido, chamado 

de Secretos, e, por algum motivo que não pudemos constatar, não está inserido no índice inicial 

feito pelo próprio autor do SJ. 

Podemos estabelecer outras semelhanças entre as obras indicando serem versões de uma 

mesma obra original, mesmo que possuam suas diferenças, pois foram feitas por escritores 

diferentes, em épocas distintas, o que confere certa originalidade ao SJ pela sua adaptação. No 

terceiro capítulo do SJ de diz quando e como os homens devem foder e se protegerem do dano 

causado por isso:  

 

Alguns disseram que nenhum tempo era bom [para] foder. Aqueles que 

disseram, disseram uma grande mentira, se não, que vejam o que os sábios 

Hipócrates e Galeno disseram: Galeno disse, na sexta prática de seu livro dos 
membros compostos, que jovens com muito esperma, se demorarem demais a 

foder, pesa-lhes a cabeça, eles [o corpo] esquentam e perdem a fome e, 

portanto, morrem. Eu mesmo vi homens que tinham muito esperma, por 
santidade se privaram de foder e seu corpo se esfriou, perdeu os movimentos 

e, tristemente, também a razão, tornando-se loucos e perdendo a fome. (SJ, § 

10, tradução nossa). 

 

No LMC essa parte é equivalente a que se encontra na seção II, sobre a utilidade do 

coito, Capítulo 1, sobre a utilidade geral da relação sexual, onde se diz: 

 

Há quem não admita os efeitos manifestos desta atividade e asseguram que 
ela não reporta nenhum uso ao corpo, apesar de o próprio bom senso nos 

mostrar que não falam a verdade e Galeno, o melhor médico e conhecedor da 

natureza humana, no sexto capítulo do tratado “Sobre os lugares afetados” 
protesta contra essa opinião com as seguintes palavras: os jovens que têm 

sêmen em abundância, se não tiverem relações sexuais, são afetados por peso 

na cabeça, anorexia, febre. Nós próprios também encontramos alguns que, por 
amor à castidade e à consagração ao estudo, não quiseram apoiar os desejos 

de sua natureza e retido seu sêmen abundante, mas tornou-se apático e 

desajeitado como consequência. Entre eles, alguns perderam o apetite, outros 

tornaram-se vorazes, mas os alimentos não surtiam efeito, ficaram angustiados 
sem causa aparente e caíram num estado próximo da melancolia. (LMC, cap. 

1, seção II, tradução nossa). 

 

Percebe-se, pelo modo como foram escritas, que são obras de autores diferentes, mas 

também são influenciadas por uma mesma obra, provavelmente perdida. Montero Cartelle 

(1991, p. 76) entende o Speculum al Joder como tendo um texto mais fluído, simples e extenso, 

contando com um sumário e um prólogo em que o copista apresenta outras fontes árabes, ainda 

desconhecidas: “Embora Albafumet disse que os livros que falam de foder são muito 

abundantes, mas nunca encontro nenhum que me satisfaça, mas os considero desviantes e 
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dispersos, de modo que fizeram mais mal do que bem.” (MONTERO CARTELLE, 1991, p. 

76). 

Na segunda parte do SJ não há equivalente no LMC, com conteúdo sobre aspectos 

sentimentais e de comportamento da mulher diante do amor que aparenta ter sido inserida sem 

ter ligação com a primeira parte, pois não há continuidade entre a primeira parte e o final do 

Speculum em que descreve as posições sexuais (MONTERO CARTELLE, 1991, p. 76). 

Essa continuidade, que faz com que a segunda parte do SJ pareça colocada à força na 

obra, traz uma ligação do autor entre a última e a primeira parte quando diz: 

 

Até aqui se falou e explicou sobre as compleições dos homens, a quem é bom 

foder e a quem não o é, e como e quando deve-se fazer cada um, de acordo 

com sua compleição. Também foi comentado sobre a alimentação e melesinas 
úteis nesse caso, e as que provocam males se foder demais e muitas outras 

coisas que seriam demais para enumerar. Agora quero mostrar as distintas 

formas de foder e que vantagem ou que mal pode derivar de cada uma. (SJ, § 
59, tradução nossa). 

 

O autor recapitula e cita apenas a primeira parte quando está indo para a terceira, não 

mencionando a segunda, em que se refere aos aspectos amorosos da mulher. A inserção dessa 

primeira parte e sua estruturação parecem ter sido pensadas para ser um regimento de saúde 

para os cuidados do homem na relação sexual; a segunda foi colocada para que ele possa 

conquistar uma mulher; e a terceira, por fim, para que ele possa fazer uso das posições sexuais. 

Essa separação não parece ter sido aleatória. 

O SJ pode, então, ser dividido nessas três partes: a primeira como um regimento de 

saúde destinado à higiene sexual; a segunda, tratando dos aspectos sentimentais da mulher; e a 

terceira, sobre as posições sexuais23 que encontra equivalência no LMC, na seção II, capítulo 6, 

trazendo apenas a posição natural, enquanto o SJ desenvolve outras posições.  

Pensamos que o SJ apresenta, de forma completa, o proposto pela obra original perdida, 

enquanto o LMC teve parte desse conteúdo sobre posições e afrodisíacos recortada por seu autor 

anônimo do século XII, que talvez a considerasse muito erótica, deixando apenas a parte que 

considerava mais médica (MONTERO CARTELLE, 1991, p. 77). 

O autor do LMC apresenta, em sua obra, uma adaptação muito mais reduzida do que 

aparece no SJ. Quando olhamos os capítulos equivalentes entre uma obra e outra, percebemos 

ter havido uma redução muito grande da obra do século XII para a do século XV. O SJ é, 

portanto, uma obra mais próxima da original árabe do que o LMC. Montero Cartelle (1991, p. 

                                                
23  A segunda e a terceira parte serão mais bem explicadas no terceiro capítulo desta dissertação. 
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77) atribui essa característica à tradição, haja vista o LMC ter sido produzido dentro do clima 

criado por Constantino, o Africano, em Salerno, pois a técnica de tradução usada por 

Constantino, a exemplo na obra Liber de Coitu, se assemelha à utilizada pelo anônimo autor do 

LMC. 

Esses aspectos presentes nessa segunda parte do tratado o tornam bastante original no 

mundo cristão. Como essa obra chegou até o ocidente cristão? Não há resposta, como disse Eloi 

Castelló (1997, p. 238), da mesma maneira que não se encontrou relatos sobre o nome que inicia 

o SJ, Albafumet.24 

As três partes do tratado acabam por ser vistas como opostas pela lente da Medicina do 

período final da Idade Média, já que une dois conceitos que, na concepção médica tradicional, 

estavam separados: o do coito e o do amor. Mesmo com os exaustivos e enfáticos 

pronunciamentos da literatura médica de que o ato sexual era em grande parte prejudicial à 

saúde e aconselhando métodos alternativos para o equilíbrio dos fluídos, no SJ ele é visto por 

uma perspectiva mais saudável, em se tratando da segunda parte.  

O SJ foi atribuído ao mestre Joan, por vezes, por estar inserido em uma obra traduzida 

por ele, uma versão catalã das obras25 atribuídas a Trótula.26 A menção de que pudesse ser 

mestre Joan o escritor do SJ se mostra improvável para Cartelle pela obra contar com claras 

referências de ter sido inserida posteriormente por autor distinto, além de contar com uma 

caligrafia diversa da tradução de mestre Joan.  

 

2.2 O coito como prática de manutenção da saúde  

 

A relação sexual é um tema preocupante, tanto no período de Galeno quanto nos anos 

que se seguiram pela Idade Média e além. É uma situação danosa, que necessita de moderação 

e conselhos médicos para evitar dolorosos problemas, até mesmo fatais. O ato sexual, partindo 

do que a documentação indica, seca o corpo por estar expulsando não só o sêmen, mas o suor 

também. Havia várias teorias acerca da origem do sêmen e uma delas, no Corpus 

Hippocraticum, entende-o como um fluído produzido a partir de todas as partes do corpo, cuja 

expulsão envolve o desgaste de todo o corpo (MONTERO CARTELLE, 2001, p. 109). O suor, 

também expulso na relação sexual, causaria mais secura ao corpo, o que reafirmava a 

                                                
24  A citação inicial de Albafumet parece indicar um autor, alguma autoridade possivelmente árabe que não foi 

possível identificar.  
25  É um tratado dedicado às mulheres que misturam questões ginecológicas, de higiene sexual e cosmética. 
26  Trótula foi uma médica que desenvolveu seus trabalhos sobre Medicina na Escola de Medicina de Salerno, por 

volta dos séculos XI e XII 
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preocupação médica de que pessoas com a compleição seca teriam mais dano por não terem 

tanta umidade para perderem, em razão de a consumirem na produção espermática. O mesmo 

em relação ao quente e o frio, pois o calor gerado na relação sexual não seria natural, já que 

viria a ser eliminado do corpo. 

 

[...] se a estação do ano for adequada, não se deve abster-se do banho frio; e 

que os alimentos sejam dados em menor quantidade, mas com qualidade mais 

úmida, para que sejam bem digeridos e que a secura das relações sexuais possa 
ser corrigida. Mas a comida não deve ser fria, mas média ou 

comparativamente quente. Já que, pelas relações sexuais, o corpo fica mais 

relaxado, mais frio, mais fraco e mais seco, é necessário aplicar agentes que 

engrossam, aquecem e restauram a força, e que esses devem ser os objetivos 
nessas circunstâncias. (ST, Livro III, Cap. XI, tradução nossa). 

 

A idade foi um fator importante. Na infância a compleição seria quente e úmida, na 

juventude, quente e seca, na maturidade, fria e úmida, e, na velhice, fria e seca (PEÑA; GIRÓN, 

2006), ou seja, uma analogia às estações do ano, iniciando-se com primavera, verão, outono e 

inverno. As estações também foram de extrema importância para as relações sexuais, pois eram 

indicadas durante as estações propícias para não gerar danos, como a primavera e o outono, 

estações mais equilibradas de acordo com a teoria humoral galênica.  

A recepção dos ensinamentos médicos de Galeno no SJ é até mencionada como citação 

na obra quando se busca justificar a necessidade e a importância das relações sexuais para a 

regulação dos fluídos corporais, no caso, o sêmen, considerado um resíduo orgânico como 

qualquer outro e que, portanto, também deveria ser eliminado com regularidade. Esse meio para 

regulá-lo é a prática sexual, já que a função do coito é expulsar o sêmen e reproduzir.  

Para a maioria dos autores o coito se enquadrava na evacuação e retenção, na teoria 

galênica, das coisas não naturais, mas, para Arnaldo de Vilanova, o coito se dividiria em duas 

partes: a primeira, o prazer, relacionada com os afetos ou paixões da alma; a segunda, a prática, 

à área do exercício e descanso. Se analisarmos as obras relativas ao coito, em especial o SJ e o 

LMC, a divisão de Arnaldo de Vilanova é única, pois o coito, tratado pelos diversos outros 

autores, é entendido como meio de reprodução e regulador do fluído seminal, sendo essa 

segunda relação a principal nos tratados sobre o coito (PEÑA; GIRÓN, 2006). 

Não devemos, então, relacionar o coito com as emoções, área tratada nas paixões da 

alma como sexta coisa não natural, que busca regular higienicamente os sentimentos, pois a 

afetividade ou a relação amorosa não era aconselhada para o sucesso do coito higiênico devido 

ao caráter de doença atribuído ao amor. O coito era utilizado como medida terapêutica para a 

doença de amor e, em algumas teorias, mais especificamente a de Constantino, o Africano, o 
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mal de amor poderia ser causado pela vontade de expelir o excesso de humor (SERAPHIN, 

2012, p. 86-87). Dessa forma, o coito, como medida para eliminar o excesso dos humores, do 

sêmen, para curar o mal de amor, estimulou, de acordo com Solomon (2013, p. 157-158), uma 

literatura que confundiu a relação de coito higiênico e o amor patológico, já que este último era 

utilizado para acobertar o desejo e fazer uso da medida terapêutica para satisfação pessoal. Há, 

basicamente, uma patologização dos desejos para fazer uso da teoria galênica em causa própria. 

Mesmo nas considerações dos benefícios do coito para o corpo se feito com moderação, 

de nada adiantaria se o caminho para ele fosse pelas paixões da alma, ou seja, os sentimentos, 

pois se estaria abrindo caminho para doenças relacionadas aos afetos, às emoções. 

Algumas ações em excesso colocam em risco a saúde e a eficiência do corpo e dos 

órgãos, como no caso de uma prática frequente de relações sexuais, que desequilibraria o corpo, 

retirando o calor natural, e produzindo um calor não natural, afetando, principalmente, o 

estômago e o fígado. 

 

Eu digo que usar muito do foder mata o calor natural, acende o calor acidental 

e enfraquece todos os membros e obras naturais. Acidentes não naturais 

ocorrem, portanto, a força falha, a pessoa fica triste, seus movimentos ficam 

pesados, o estômago e o fígado enfraquecem, não se digere bem, o sangue fica 
corrompido, se sua (suor), os membros principais dilatam e o corpo envelhece 

prematuramente (SJ, parte 1, § 2, tradução nossa). 

 

Aparentemente, o coito frequente era uma sentença de morte, de acordo com o SJ, pelas 

suas causalidades, mas não se desencoraja a prática sexual, e sim sua constância, numa tentativa 

de regular o ato de uma maneira saudável para o corpo e suas funções. Além dos danos causados 

ao calor natural do corpo, causando o seu esfriamento, órgãos vitais são afetados, colocando o 

funcionamento do corpo em risco e corrompendo o sangue, um dos humores.  

Os rins e os pulmões também são afetados, pois ligados à qualidade úmida; o ato sexual 

resseca o corpo, eliminando a sua umidade, usada para a produção do sêmen, e isso torna o sexo 

ainda mais perigoso para pessoas com humores secos. 

 

Afina e diminui o rosto, diminui o sangue e a visão dos olhos, o calor e a 

beleza; faz o cabelo cair até ficar careca, seca a medula, debilita os nervos e 

os membros, gera tremores, enfraquece todos os movimentos voluntários, 
debilita o tórax e os pulmões, seca os rins e, para quem estiver com gases, eles 

aumentam. Quem tem gases e humores secos deve se preocupar [...]. (SJ, parte 

1, § 2, tradução nossa). 
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Pelas analogias em que se baseavam durante o período medieval, os problemas de saúde 

seriam refletidos pelo corpo, por isso os problemas ocasionados pelo ato sexual afetavam a 

beleza e os aspectos físicos do corpo, externalizando os efeitos internos na natureza corporal. 

Galeno e Hipócrates são citados no SJ como autoridades, demonstrando que esses 

conselhos presentes na obra se basearam muito ou totalmente em suas teorias, pois a literatura 

médica medieval, como estamos relatando, está estruturada, principalmente, sobre essa base 

clássica. Para dar credibilidade ao que se escreve, se citam tais autores, considerados 

autoridades para tal saber, que trazem prestígio ou veracidade ao falado: 

 

Alguns disseram que nenhum tempo era bom [para] foder. Aqueles que 

disseram, disseram uma grande mentira, se não, que vejam o que os sábios 

Hipócrates e Galeno disseram: Galeno disse, na sexta prática de seu livro dos 
membros compostos, que jovens com muito esperma, se demorarem demais a 

foder, pesa-lhes a cabeça, eles [o corpo] esquentam e perdem a fome e, 

portanto, morrem (SJ, parte 1, § 10, tradução nossa). 

 

O texto transmite uma mensagem de equilíbrio ao citar personagens conhecidos e 

importantes que formularam essa teoria da Medicina, como o equilíbrio dos fatores internos e 

externos. Se tiver muitas relações carnais, você terá grandes prejuízos para sua saúde, se você 

se abster de toda a relação sexual, você morre; ao cortar os extremos, esse discurso médico 

encaminha o paciente a manter relações sexuais moderadas, embasando-se na teoria galênica. 

Com base nos conselhos sobre o coito das teorias galênicas, o SJ relata que a prática 

sexual deve ser feita após dormir, para alguns casos, e, para outros, considerados de natureza 

mais forte, não há a necessidade de dormir antes, mas sim após o ato sexual, para se recuperar.  

Entendia-se, no âmbito medicinal, ser a prática sexual a forma de expelir fluídos que em 

excesso causariam enfermidades, mantendo o equilíbrio das composições do corpo, necessário 

para a manutenção da saúde. Os regimentos de saúde se estruturavam nesses aspectos e só se 

preservaria a saúde por meio desse equilíbrio entre as coisas naturais e não naturais.  

Os fatores externos, as coisas não naturais, entrariam, em tese, em contato com os fatores 

naturais intrínsecos ao indivíduo, podendo desequilibrar a composição do corpo e acarretar o 

aparecimento de enfermidades, como no caso das retenções e evacuações.  

Essa parte das coisas não naturais está relacionada ao que o indivíduo deve reter ou 

expulsar do corpo para preservar a saúde, ou seja, o sêmen, que é um dos fluídos tratados no 

SJ, cuja parte prevê que, para controlar tal fluído, a relação sexual seria indicada como método 

de higiene, mas não considera outros problemas, pois não considera a disponibilidade de 
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homens e mulheres poderem ter relações sempre que necessário e não coloca método alternativo 

para a regulação do fluído seminal.  

No terceiro capítulo do SJ, em que se fala quando e como os homens devem ter relações 

sexuais, nos é apresentado o caso de um homem que abandona essas relações e é assolado por 

diversos males. Isso porque, quando ainda as tinha, comia bem e apresentava sanidade; já 

quando não as têm mais perde a fome, come bem pouco ou, quando come, não digere o 

alimento, sente náuseas e mostra indícios de loucura. Quando esse homem volta a ter relações 

sexuais todos esses males o abandonam. O coito é visto, nessa parte, como uma cura ou 

tratamento para esses sintomas e males que não parecem ser raros e levam quem sofre à loucura. 

Para Galeno, 

 

[...] a condição mais problemática do corpo é a seguinte. Alguns homens 
produzem sêmen quente, o que os irrita em sua expulsão, após o que relaxam 

no piloro, que também é chamado de estômago não apenas pelos médicos, 

mas também por outros homens, como era chamado cárdia pelos antigos; e 

tornam-se relaxados e fracos em todo o corpo, e secos, e magros, pálidos e de 
olhos ocos. Mas se, por isso, abstêm-se de relações sexuais, têm dores de 

cabeça e problemas de estômago e não são ajudados muito por sua abstinência, 

pois eles sofrem os mesmos danos causados pela insônia do que pelas relações 
sexuais. E, como um deles me disse, o sêmen parecia muito ácido e quente 

com sua expulsão. Portanto, eu o aconselhei a se abster de alimentos que o 

produzem, mas a tomar não apenas alimentos, mas medicamentos que o 
inibem; e o material deles foi declarado em meus livros sobre Alimentos e 

Medicamentos Simples. (ST, Livro VI, Cap. XIV, tradução nossa).  

 

Se não há a possibilidade de regular a expulsão do sêmen da maneira recomendada, que 

é pela relação sexual, e não há indicação da masturbação como meio alternativo, pelo menos 

não nos regimentos medievais, como o SJ, a alimentação é a maneira de estabelecer que a 

produção dos fluídos seja baixa a ponto de não se ter a necessidade de expulsá-los.  

Produtos com qualidades quentes e relaxantes diminuiriam a produção de sêmen e 

reprimiriam o apetite sexual, como citado na seção II, capítulo 4, do LMC, sendo a ruta,27 o 

agnocasto,28 o endro,29 entre outras, exemplos de plantas e sementes com as qualidades quentes 

e relaxantes capazes de inibir a vontade sexual. Também vão ter as mesmas virtudes 

anafrodisíacas folhagens e flores frias e condensativas e hortaliças frias e aquosas, como flores 

das couves, cevada, rosas, acelgas e muitas outras. 

                                                
27  Planta descrita como quente e seca, capaz de secar o esperma e acabar com o desejo de ter relações sexuais. 
28  O agnus castus é um arbusto e considerava-se que sua qualidade era quente e capaz de secar o esperma, também 

com características de inibir o desejo ao usar suas folhas e flores.  
29  O endro é uma planta usada como tempero até os dias atuais. No glossário de ingredientes medicinais, é descrito 

como quente e seco. 
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O capítulo XI do SJ é equivalente ao capítulo 4 da seção II do LMC, no qual se trata dos 

remédios e das comidas anafrodisíacas. De acordo com o SJ, é importante conhecê-las para 

evitá-las, mas podemos pensar que a inserção desses produtos inibidores do desejo sexual seja 

uma alternativa para quem não deve ter relações sexuais por motivos religiosos ou medicinais. 

Esses princípios medicinais têm relação com o saber simpático, associando alguns aspectos 

simbólicos com um possível resultado, como se apresenta no uso de partes de animais estéreis 

ou que sejam jovens demais, imaginando que essas qualidades serão transmitidas quando 

ingeridas nas melezinas produzidas. 

 

[...] aqueles que diminuem e congelam o esperma, para que ninguém os use. 

Os medicamentos são: semente de urtiga, erva-doce, gengibre, sátiros, 

açafrão, balsamita, mastuergo, zamarilla, almíscar, pimenta longa, gordura de 
leão, bolas30 de asno selvagem, pênis de bezerro, leite de vaca, pimenta, caroço 

de algodão, castor, feno-grego e cominho. As comidas são estas: cebola, 

lagarta, grão de bico cozido, alho-poró, vegetais, avelãs, nozes, pistache, 
pinhões, leite fresco misturado com ferrogreco [sic], pão de trigo, carne de 

cordeiro, palominos31, pato-real, abóboras, ovos de pardal e melro solitário, 

perdizes, cidras, bolas de frango32, fígados gordos de galinha, uvas, pepinos, 

badeas [sic] e figos. O que diminui o esperma e o congela é qualquer coisa 
quente, seca, sutil, como a ruta, “bigana”[sic] e seus semelhantes; e o que 

congela são coisas muito frias, como a flor do salgueiro, as rosas, o meimendro 

e a cânfora; e tudo que seca muito, como alfarrobeiras, lentilhas, orégãos, 
palmitos e todas as coisas azedas, a acidez da cidra, beldroegas, acelga e todas 

as coisas parecidas. (SJ, § 15, tradução nossa). 

 

As qualidades desses alimentos ou medicamentos fazem parte de uma complexa teoria 

dos sabores, que tentava distinguir tais características pelo paladar, podendo até mudar essas 

qualidades ou a natureza dos alimentos, alterando seu sabor com temperos, especiarias33 e 

cocção. O calor tem a capacidade de transmutar o sabor e, consequentemente, a propriedade do 

alimento. Todos eles seguem uma ordem de sabor: inicialmente crus, possuem o sabor 

denominado acerbo (azedo); com o cozimento, passam a ter o sabor austero, seguindo para o 

ácido; se tornam doces e oleosos com mais cozimento, seguindo para salgados, depois amargos 

e, por fim, acres,34 quando cozidos em excesso (MONTANARI; FLANDRIN, 2018, p. 487). 

                                                
30  Traduzimos “cojones” para “bolas”, como sinônimo de testículos, demonstrando o aspecto informal 

apresentado pelo Speculum al Joder. No início do documento já se utiliza “cojones” como sinônimo de 

testículos: “les apostema la verga (pênis) o los cojones (testículos). 
31  Possivelmente se refere a um tipo de uvas brancas, conhecidas por esse nome na região da Andaluzia e comuns 

na Península Ibérica.  
32  Traduzimos como sinônimo de testículo de frango. 
33  Entendemos especiarias não como qualquer tempero, mas como os considerados exóticos, buscados em lugares 

distantes da sociedade da qual falamos.  
34  Também podemos chamar esse saber de picante, pois atribuído as pimentas por conter muito calor, adquirido 

do sol tropical onde crescem.  



51 

 

Para ser considerado um alimento, o produto deveria ter em si um pouco do sabor doce, 

consequentemente, calor. Sabores de qualidades exclusivamente frias, como o austero, o azedo 

e o ácido, e os exclusivamente quentes, como amargo, salgado e acre, não se classificavam 

como alimentos, mas como remédios, medicamentos ou condimentos que serviam para 

estabilizar as qualidades de outros alimentos e equilibrar os ingredientes. Na cozinha, era 

preciso equilibrar os alimentos de acordo com o temperamento de quem os come; não se devia 

comer alimentos muito distantes da própria compleição, sendo esses condimentos usados para 

estabilizar essa relação (MONTANARI; FLANDRIN, 2018, p. 487). 

Muitos dos remédios e comidas que aparecem no LMC também estão presentes no SJ, 

como rosas, hortaliças, uvas, meimendro e flor de salgueiro, que, no primeiro, se refere ao 

salgueiro branco, mas, no segundo, não há especificação. O autor do SJ dividiu os remédios e 

os alimentos entre os anafrodisíacos e os que diminuem e secam o esperma, o que não acontece 

no LMC. Ambos seguem a mesma base teórica, atribuindo-lhes as mesmas qualidades, com 

efeitos retardantes do apetite sexual e da produção de esperma. Os dois autores consideram, por 

exemplos, os produtos muito frios como tais propriedades retardantes, permitindo a adaptação 

de ingredientes e alimentos nas suas indicações, podendo levar em consideração o local em que 

a obra estava sendo produzida.  

A abstenção do coito, como podemos ler, não é uma opção saudável, incluindo 

medicamentos inibidores, além da alimentação, contra a produção de sêmen e o banho, também 

indicado para ajudar a regular os problemas das evacuações.  

 

O corpo não se contenta se não expulsa o sêmen como precisa, já que a 

natureza nada fez em baldes, porque colocou tudo em seu lugar e em seu 

corpo, para o benefício de quem quer preservar a saúde: pratique o foder com 
moderação, quando você não tiver muita ânsia, porque quem faz isso nesse 

caso pode ficar doente. Quando estiver muito saudável, deve praticá-lo como 

se o fizesse para diminuir o esperma, para comover o pensamento e para 
resfriar os vapores quentes. Certamente tem vantagem os homens com muito 

sangue e muito esperma e natureza forte, mais do que outros. (SJ, § 10, 

tradução nossa). 

 

O SJ é muito claro nessa necessidade de expulsão do sêmen, pois estruturado nas teorias 

galênicas, citando o próprio Galeno como referência. Cada parte tem sua função e está posta 

ali, pela natureza, para exercer tal objetivo e, com isso, manter o corpo funcionando de maneira 

saudável e sem enfermidades, como é o caso do coito, que deve ser praticado em circunstâncias 

específicas para que se alcance os resultados esperados ou pode acontecer o inverso e prejudicar 

ainda mais o corpo.   
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Ter relações sexuais é muito importante tanto no aspecto teológico quanto médico, já 

que assim se cumprem as leis da natureza, ou de Deus. Por isso nem todo ato venéreo seria 

prejudicial. Além dos benefícios que consideravam existir no coito durante o período medieval, 

intimamente ligados a uma relação sexual saudável de acordo com as prescrições medicinais 

que envolvem as compleições de cada indivíduo, como citado acima no SJ, os homens com 

muito sangue e esperma, com natureza forte, tem mais vantagens. São as leis naturais impostas 

pela teoria humoral, que precisam ser respeitadas para se viver longamente.  

Quando Peña e Girón (2006, p. 471) se referem a Arnaldo de Vilanova, a definição da 

categoria que ocupava o coito é alterada, sendo sua opinião uma exceção, já que, em tese, a 

maioria dos autores médicos colocam o coito nas retenções e evacuações. Vilanova colocou o 

coito, enquanto prática, na categoria dos exercícios e descanso. Isso de certa forma faz sentido, 

já que, como com as atividades físicas, o corpo seria levado ao suor,35 ao cansaço e à 

necessidade de repouso. O desejo, interligado ao coito, está separado da prática e relacionado 

às paixões da alma. 

Galeno não havia relacionado o coito com a atividade física, de fato, ele considerava 

coisas diferentes e dedicou um capítulo em De Sanitate Tuenda para exercícios que devem ser 

feitos após as relações sexuais. No livro III, capítulo XI, o autor demonstra, principalmente, a 

importância dos exercícios para a recuperação do corpo após a relação sexual, demonstrando 

que suas consequências no corpo são diferentes.  

 

E, portanto, a correção não é por agentes relaxantes, como exercícios 

apoterapêuticos, mas por agentes que restringem e contraem, como exercícios 
preparatórios. Mas se também ocorrer algum calafrio no corpo após as 

relações sexuais, também deve ser usado o exercício preparatório. Isso excita 

o calor pela velocidade e força de seus movimentos e por sua contração e 
constrição do corpo. [...] Visto que, pelas relações sexuais, o corpo fica mais 

relaxado, mais frio, mais fraco e mais seco, é necessário aplicar agentes que 

engrossam, aquecem e restauram a força, e que esses devem ser os objetivos 

nessas circunstâncias. (ST, Livro III, Cap. XI, tradução nossa). 

 

A ação dos exercícios preparatórios36 e dos exercícios apoterapêuticos37 tinha como 

objetivo equilibrar as consequências geradas pela relação sexual, já que esta última esfriava o 

                                                
35  Entendemos que tanto o suor quanto o sêmen seriam produtos necessários de serem evacuados, seguindo a 

lógica de Arnaldo de Vilanova, mas como produto de ações dentro do exercício físico. Funcionaria como uma 

consequência da atividade física, o coito, na evacuação do sêmen.  
36  Exercícios preparatórios estão sendo interpretados como as atividades físicas moderadas feitas para aquecer o 

corpo e contrair a musculatura, tirando o corpo do estado de relaxamento, levando em consideração que Galeno 

considerava tais exercícios preparatórios como moderados.  
37  Entendemos que os exercícios apoterapêuticos citados por Galeno em De Sanitate Tuenda devam ser 

interpretados como tratamentos terapêuticos utilizando a massagem. 
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corpo, o deixava mais relaxado, mais seco e fraco. O exercício ou a apoterapia tinha a função 

de aquecer o corpo, trazer a umidade que ele necessitava e tirá-lo desse estado de repouso 

induzido pelo coito.  

Como o exercício ou a apoterapia não tinham todas essas funções separadas, Galeno 

busca unir as duas teorias – a que dava primazia ao exercício e a que preferia a massagem –, 

que, em sua opinião, estavam em campos contrários, demonstrando terem pontos convergentes 

e poderem ser usadas da melhor forma para beneficiar a recuperação do corpo após a relação 

sexual e prevenir as consequências que podem resultar da ação.  

 

Pois há diferença de opinião sobre isso, uns pensando que se deve se exercitar 

como na chamada apoterapia, e outros como no exercício preparatório. Agora 

o exercício preparatório na quantidade de movimentos não é mais do que 
moderado, e na qualidade mais intensivo e mais rápido. Aqueles, então, que 

preferem a apoterapia, como após o cansaço, suspeitam de diminuição da 

força e da secura do corpo; pois sofremos tanto após a relação sexual como 
após exercícios excessivos. Mas aqueles que preferem o exercício 

preparatório suspeitam de relaxamento e sudorese fácil, causados pela 

apoterapia e corrigidos pelo exercício preparatório. Mas eu, aprovando ambos 

como vendo a verdade em parte, combinarei suas opiniões em uma e na 
mesma. Ambos concordam que é necessário restaurar a força e contrair o 

relaxamento, e não aumentar a secura (ST, Livro III, Cap. XI, tradução nossa). 

 

Como podemos ver, Galeno busca unir os atributos benéficos da apoterapia ou o uso de 

massagens e do exercício preparatório. Após o uso, Galeno afirma identificar o aumento da 

umidade corporal e a diminuição da tensão, ou seja, acontece o relaxamento dos músculos, 

característica importante após a relação sexual que resseca o corpo.  

Mas, como o intercurso sexual também relaxa o corpo, a ação do exercício preparatório 

equilibra a reação causada pelo coito e pela apoterapia, equilibrando o estado de relaxamento 

com um pouco de exercício que, de certa forma, tensionaria e deixaria mais firme o corpo, visto 

por Galeno como uma correção para a massagem. 

Além do coito ser essa prática preventiva de regular os fluídos nocivos se acumulados 

no corpo, não pode ser posta em dúvida que sua função também estava totalmente dirigida para 

a reprodução e a fertilidade dentro das preocupações dos profissionais da medicina. O coito 

também era uma prática terapêutica com o intuito de estabelecer o bem-estar emocional do 

paciente, utilizado como método curativo de doenças relacionadas às paixões da alma, como a 

melancolia e a ansiedade (NIIRANEN, 2016, p. 227). 

Podemos colocar em questão as situações do homem medieval ter relações com vistas à 

reprodução, o que poderia ser uma preocupação em famílias nobres, ou ao interesse de preservar 
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a saúde, também pela necessidade de braços para o trabalho no campo, no caso dos camponeses. 

Mesmo que nos tratados médicos e nos regimentos de saúde esteja bem claro que a relação 

sexual tenha fins preventivos, terapêuticos ou naturais, é possível propor que o prazer fosse o 

motivo principal que ocasionava a busca pelo coito.  

Quando esse assunto sobre o prazer na literatura médica aparece, relaciona-se com a 

procriação, feito como um mecanismo natural para que os animais pudessem se relacionar 

sexualmente e perpetuar a espécie do planeta. 

 

Agora, devo dizer por que o maior prazer está associado ao uso das partes 

genitais e por que um desejo ardente precede seu uso em todos os animais na 
juventude. Não irei investigar a causa primeira e mais importante, pois já 

afirmei, nos discursos anteriores, que a natureza inventou todas essas coisas 

para que as espécies permanecessem indestrutíveis para sempre, mas 

investigarei a causa que vem da matéria e os órgãos. Os animais desfrutam de 
desejo e prazer não apenas porque os deuses que nos formaram queriam um 

desejo intenso de que os relacionamentos amorosos nascessem em nós ou se 

juntassem a eles com um prazer intenso, mas também por causa da matéria e 
dos órgãos apropriados, preparados para isso. (DUP, livro XIV, tradução 

nossa ). 

 

Galeno (DUP, XIV) explica, em sua teoria, como o corpo produz o prazer e de onde ele 

se origina, descrevendo um caminho anatômico de veias e artérias que percorrem o corpo desde 

os rins até a região genital, no caso feminino, passando pelo útero e se dirigindo aos testículos.38 

Essa ramificação das veias e artérias na região genital produz uma substância líquida 

responsável pelo prazer. Nesse sentido, os rins são considerados órgãos responsáveis por 

produzir um resíduo transportado pelas veias que se ramificam até o útero, e a função desse 

resíduo é produzir prazer quando recebe calor. Como a teoria galênica entende ser o prazer 

importante para a produção do sêmen feminino, aborda o prazer como parte natural do corpo e 

produzido pelos próprios órgãos, que se ligavam com o útero e transmitiam essas substâncias. 

Nessa visão biológica, o prazer é parte fundamental para a permanência da espécie, já que as 

criaturas não estavam dotadas de uma sabedoria perfeita e a própria natureza se encarregou de 

colocar os mecanismos de prazer para que as espécies se conservassem através do coito 

(JACQUART; THOMASSET, 1989). 

No livro XV da obra DUP, Galeno levanta a questão de como o órgão genital masculino 

pode se enrijecer e amolecer por si só. Na teoria galênica, o corpo peniano é formado de nervos 

                                                
38  Os testículos, na mulher, são os ovários. Na teoria galênica, a mulher é uma versão imperfeita do homem e 

seus órgãos genitais são uma forma atrofiada dos órgãos masculinos. Os genitais do homem foram projetados 

para fora, enquanto os da mulher para o interior do corpo, entendendo que ambos têm as mesmas partes, mas 

funcionando como uma espada e uma bainha.  
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e quando eles são preenchidos com pneuma o órgão se tensiona, o pneuma, ou ventosidade, sai 

do coração e se direciona à região genital, ocasionando a ereção. Na obra de Ibn al-Jazzār, a 

concepção da ereção apresenta uma base similar. Em sua visão, a ereção 

 

[...] pode ser vist[a] no fato de que, no momento em que alguém deseja uma 

relação sexual ou a conjura em sua imaginação, uma flatulência é despertada 
e desce do coração ao pênis através das veias de conexão. Em seguida, entra 

no nervo oco do pênis, que consequentemente é explodido e fica ereto. Isso 

completa a atividade natural para a qual foi criada. (PVNE, cap. I, tradução 

nossa ). 

 

Tais considerações sobre a ereção do órgão genital por Ibn al-Jazzār também apresentam 

duas categorias produtoras da ereção: uma de caráter natural, que parte do desejo de se ter uma 

relação sexual, e outra com característica psíquica, por meio da imaginação do indivíduo em 

situações que lhe proporcionariam algum tipo de desejo, ocasionando a ereção. Quando uma 

dessas ações acontece, resulta na ereção do órgão genital, quando o ar, dito como flatulência, 

produzido no coração, desce para os nervos e infla o membro masculino. Essa relação dos 

nervos preenchidos por alguma substância que ocasiona a ereção é a parte convergente das duas 

teorias.39 

 

2.2.1 Conselhos para aumentar a libido 

 

A relação entre ereção e prazer é importante, pois, na visão de Galeno, a evacuação da 

semente masculina, e, consequentemente, a reprodução, só pode ocorrer com o membro ereto, 

deixando aos dutos internos retos que possibilitem a passagem do líquido seminal. A explicação 

para casos de infertilidade, segundo essa teoria, é que as veias, artérias ou dutos que transportam 

o fluído masculino estejam torcidas e impedindo que o testículo envie o esperma para o pênis 

no momento do orgasmo (DUP, cap. XV).  

Nesse sentido, a impotência sexual se torna um grande problema para os homens, já que 

os priva de funções primordiais originadas por relação sexual, prazer, reprodução e manutenção 

da saúde. Em algumas obras médicas, como os regimentos de saúde, os autores tratam esses 

aspectos buscando soluções que evitem essa disfunção erétil. Alguns tratamentos terapêuticos 

                                                
39  De acordo com Gerrit Bos, que traduziu a obra de Ibn al-Jazzār para o inglês, uma das fontes principais para o 

desenvolvimento da obra sobre as doenças sexuais do autor citado foi De usu partium, de Galeno, uma grande 

referência para a descrição dos órgãos genitais masculinos e sua funcionalidade. Por isso as obras partilham 

semelhanças teóricas a respeito da ereção, como demonstrado.  
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para o problema de ereção ganham espaço na literatura médica dos regimentos de saúde para 

evitar que esses problemas ocorressem .  

A impotência sexual é contemplada no capítulo IV do SJ (§ 11), em que o autor vai citar 

os problemas que levam o homem a abandonar a prática sexual e, no capítulo V, oferece 

tratamentos para os sintomas que impedem a realização do coito.  

 

Você para de foder por: não conseguir endireitar o membro, por fraqueza, 
porque tem pouca quantidade de esperma, ou é frio e congelado, e por 

fraqueza da vontade. A fraqueza do prazer em foder pode ser espiritual ou 

natural: fraqueza por motivos espirituais é, por exemplo, quando o homem 
tem vergonha ou medo e não consegue; e é natural quando há pouco esperma 

ou ele é frio. (SJ, § 11, tradução nossa). 

 

Dessa forma, o SJ coloca os problemas sexuais que impedem o homem de exercer a 

relação sexual como anímico e o afetam de forma psicológica, impedindo-o de ter uma ereção 

e de se relacionar sexualmente com sua parceira. Também há os problemas considerados 

naturais, causados pela composição corporal do indivíduo a impedir seu desempenho sexual. 

É preciso distinguir quando a impotência é causada por problemas espirituais ou 

naturais. Para concluir que o homem se aflige por uma causa espiritual é preciso comparar com 

outros sintomas físicos, concluindo que não são eles os causadores da impotência e que o regime 

seguido não está causando esses efeitos anafrodisíacos. Desse modo, tem-se o diagnóstico de 

que a falta de apetite sexual ocorre por causas espirituais. Resolvendo o motivo espiritual que 

impede a ação venérea, garante que o corpo recobre todas as suas aptidões naturais (SJ, § 12).  

As características sintomáticas para se perceber se a impotência é por causa natural são 

a percepção da falta de vontade, diminuição do esperma ou fraqueza do membro viril. A 

manifestação dos sintomas deve ser percebida de acordo com que se note a diminuição da 

vontade de se relacionar sexualmente com sua parceira e com a flacidez do pênis. Quando se 

entende que a causa natural é o problema a impedir o estado considerado normal do corpo 

masculino, o tratamento é a partir do regime, alimentação e medicamento, fazendo com que 

possa aumentar a quantidade de esperma, que também gera a vontade sexual.  

A quantidade de sêmen presente nos vasos corporais é considerada um importante fator 

para se ter força e vontade na relação sexual. Considera-se que quando os vasos estão cheios de 

esperma o corpo vai sentir vontade de expulsá-la e, consequentemente, o desejo do coito. Sendo 

assim, quando falta a vontade, a alimentação voltada para a produção de sêmen no corpo era 

considerada fundamental para os homens retomarem seu apetite sexual. 
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O SJ vai entender que os alimentos que fabricam e aumentam o esperma são a base do 

regime e os componentes medicinais adicionais vão compor os elementos necessários para 

aumentar o esperma nos vasos corporais. Indica-se, para a produção de esperma, os alimentos 

que possuem três qualidades: umidades, calor e ventosidade, que fazem parte dos mecanismos 

do coito, como a umidade que compõe a formação do esperma, o calor, que também faz parte 

do esperma, mas igualmente se relaciona ao desejo e à ventosidade, responsável pela ereção. 

Os alimentos sugeridos pelo SJ que possuem as três qualidades reunidas são o grão-de-

bico, os nabos e as cenouras, enquanto as favas terão muita umidade e ventosidades; aqui se 

sugere que, quando se utilizar alimentos com duas das qualidades indicadas, se faça uso de uma 

terceira, a complementar as três. No caso das favas, que possuem umidade e ventosidade, 

precisa acrescentar calor, podendo misturá-las com alimentos com calor adequado, como 

gengibre, pimenta larga, sementes de cenoura e orégano. 

Quando a falta de vontade é ocasionada pela flacidez do órgão genital, o SJ não parece 

ser muito otimista com quem sofre desse problema. Nessa disfunção erétil é aconselhado 

perceber se não houve perda de sensibilidade no pênis, podendo ser uma enfermidade 

denominada de fraqueza dos membros; poucos, nas considerações da obra, podem se recuperar 

dessa enfermidade. 

A diminuição da vontade sexual, quando ocasionada de maneira natural, pode estar 

ligada a enfermidades que afetem outros órgãos, sendo percebida de acordo com o 

enfraquecimento das virtudes do corpo, como comer e beber. Quando a falta de desejo acontece 

simultânea à falta de apetite, considera-se que a enfermidade poderá estar no estômago e no 

fígado; se há queda de temperatura corporal, ou seja, se o calor natural do corpo diminui em 

todo ele, é por fraqueza do coração; quando são os sentimentos conturbados e os movimentos 

enfraquecidos, a enfermidade está no cérebro. Esses órgãos – coração, fígado e cérebro – 

possuem relação com os elementos necessários para o coito, sendo o coração o órgão de 

distribuição da ventosidade, ou pneuma, responsável pela ereção; o fígado, por sua vez, é o 

órgão onde o desejo surge com a movimentação do sangue que aquece o corpo; e o cérebro é o 

órgão onde reside o esperma, que será transportado pelas veias condutoras até os testículos e, 

depois, para o pênis (JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 79; SOUZA, 2020, p. 102). 

A identificação de onde está o problema é de extrema importância para que se possa 

considerar quais medicamentos e alimentos serão usados para moldar o regime que o paciente 

utilizaria, pois se o problema for a falta de calor, produtos com essa qualidade serão utilizados 

no regime, da mesma maneira se o problema for com falta de umidade ou ventosidade. 
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Os meios para aumentar a libido apresentados na obra LMC são postos de forma mais 

direta e direcionada para compleições específicas. Aconselha, para os de compleição quente e 

seca, um preparado com 2 libras40 de leite de vaca jovem, cevada e 6 libras de açúcar, para se 

aquecer em fogo forte até ficar espesso como mel, tomando uma onça41 em jejum todos os dias.  

Para as compleições frias e secas, era aconselhado tomar 2 libras de leite de vitela e 10 

dracmas42 de canela em pó. A recomendação é que seja misturado e o paciente tome o preparado 

todo no mesmo dia. 

Para os pacientes com compleição fria e úmida, o preparado contava com sementes de 

aspargo, raiz de eringio,43 5 dracmas de gengibre, cebola do mar44 assada, 5 dracmas de semente 

de agrião e 48 dracmas de alfenim45 e mel. O paciente deve ingerir 8 dracmas desse preparado, 

aparentemente muito doce, todas os dias de manhã. 

Não há muitas explicações no LMC, apenas as receitas dos preparados para devolver o 

apetite sexual para o paciente de acordo com sua compleição. Notamos muito a diferença das 

duas obras nessa parte, já que a explicação, no SJ, é muito mais completa, deixando muito claro 

seu aspecto propedêutico e sem uma linguagem técnica. Enquanto o SJ se preocupa que o leitor 

entenda o que está sendo dito e a origem do seu problema, para se identificar o que desencadeou 

a falta de libido no paciente, o LMC apenas se reserva ao direito de indicar o que se deve tomar 

para que a libido aumente.  

Quando o SJ indica uma melezina para aumentar o sêmen e o desejo, o autor aparenta 

esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir, como ao indicar beber um preparado de leite 

de vaca e canela para aumentar o esperma aos homens de compleição fria e seca. Além de dizer 

quantos dias deve tomar e o horário, sete dias durante o dia no lugar da água, também diz que 

se deve comer cordeiro e tomar um bom vinho e, enquanto estiver tomando essa melezina, não 

se deve ter relações sexuais; caso haja sintoma adverso, como dor ou calor, deve suspender o 

uso da bebida (SJ, § 17). Também percebemos a preocupação em descrever, detalhadamente, 

como se deve utilizar cada receita ou conselho, possivelmente porque a obra não era destinada 

apenas a médicos ou pessoas com familiaridade com a linguagem técnica das obras médicas. 

                                                
40  A libra é uma unidade de medida que equivalia a cerca de 327 gramas. 
41  A onça era equivalente a cerca de 28 gramas. 
42  Dracma pesava cerca de 3 gramas. 
43  Aparenta ser uma planta cujas raízes foram usadas pelos seres humanos como vegetal comestível ao longo da 

história.  
44  É uma planta conhecida por diversos nomes – scilla, cebola do mar, cebola-albarrã e scilla marítima –, tendo 

uma aparência de cebola e um sabor amargo.  
45  É um caldo de açúcar (de cana ou beterraba) concentrado que o mantém em estado líquido, não se cristalizando.  
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Ademais, não há uma receita destinada aos de compleição quente e úmida, pois, como 

explicado no SJ, os que possuem essa compleição são mais resistentes e propensos ao coito, 

tendo sua compleição totalmente inclinada às relações carnais, enquanto as outras compleições 

são muito mais propensas a desenvolverem problemas envolvendo a prática sexual. 

Essas diferenças podem ser entendidas pelo modo de produção de cada obra, já que, 

enquanto o LMC é fruto do século XIII, em Salerno, sob a influência do legado de Constantino, 

o Africano, e da obra De Coitu, o SJ é produzido cerca de um século, ou mais, depois, trazendo 

a visão de um autor completamente diferente do autor da obra do século XIII, cujos interesses 

na produção do SJ foram apresentados em seu prólogo.  
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CAPÍTULO 3 – CONSELHOS E MEDICINA ÁRABE ERÓTICA  

 

Quando o autor do SJ termina seu receituário sobre as melesinas que dão prazer, excitam 

e aumentam o desejo, no capítulo XII, último capítulo do sumário – estabelecido como início 

da obra –, começa o que definimos como a segunda parte do SJ, que traz conselhos para homens 

que querem conquistar uma mulher, compreendendo, de certa maneira, como funcionam seus 

sentimentos. 

Considerando a existência de diversos jargões contemporâneos sobre a dificuldade de 

se compreender o gênero feminino e a complexidade do jogo da conquista, o SJ nos faz pensar 

que não é tão recente a existência ou a necessidade de manuais direcionados para o avanço 

sentimental com as mulheres. Em todo o caso, trata-se de uma visão masculina sobre as 

mulheres. 

O discurso direcionado aos homens sobre o coito como manutenção da saúde se prende 

ao caráter reprodutivo, principalmente quando desaconselha a prática sexual com mulheres que 

já tiveram a interrupção da menstruação e, consequentemente, não podem engravidar. Como o 

SJ possui, nessa terceira parte, mais características de um manual, sua função principal é ensinar 

como se deve fazer algo, que, no caso, é o coito, com o melhor aproveitamento possível para 

ambos os lados, sem deixar dúvidas que, por mais que omita a questão da procriação, ela está 

presente indiretamente. 

 

3.1 O erotismo árabe 

 

Sabemos que a Medicina desenvolvida no mundo árabe recebeu grande influência das 

obras gregas da Antiguidade e muitos tratados médicos árabes serão dedicados à higiene sexual, 

influenciados, principalmente, pelo médico grego Rufo de Éfeso,46 com a característica de 

serem obras bastante didáticas e com relatos anedóticos, cujo objetivo é estimular o pensamento 

erótico (JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 123). 

                                                
46  Foi um médico e autor grego que viveu durante os séculos I e II e do qual pouco se sabe. Suas obras foram 

preservadas na língua árabe e algumas traduzidas para o latim, escrevendo, principalmente, sobre dietética. 
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Médicos como Qustâ ibn Lûqâ47 (820-912 d.C.), Ahmad At-Tîfâshî48 (1184-1253) e Ibn 

Falîta49 (séc. XIV), escreveram tratados médicos sobre a higiene sexual e o erotismo que não 

se destinavam exclusivamente a outros médicos, mas tinham o propósito de difundir 

informações sobre esses temas, levando-os a serem considerados obras de iniciação ou 

propedêuticas, pois colocavam a ciência a serviço da arte de viver (JACQUART; 

THOMASSET, 1989, p. 126). 

Qustâ ibn Lûqâ, também inspirado por Galeno, teceu conselhos sobre a prática sexual, 

além de dizer que se devia levar em consideração a idade e a estação do ano para as relações 

venéreas, tendo estabelecido uma relação entre o prazer da mulher mediante o toque dos seios. 

Por observações feitas das mudanças corporais da mulher durante a puberdade, o autor árabe 

identificou que os seios cresciam e havia sangramento vaginal (menstruação) e que homens 

castrados tinham um crescimento dos peitos, levando-o a considerar que os peitos femininos 

estavam intimamente ligados aos seus órgãos genitais. Feitas essas considerações através da 

observação, o jogo amoroso – com carícias, toques e mordidas – deveria envolver os seios da 

mulher e transmitir, de certa maneira, prazer, envolvendo o órgão genital da mulher.  

O autor Ahmad At-Tîfâshî vai falar mais sobre a relação dos seios femininos e do prazer 

que a mulher sente ao tocá-los, relacionando-os aos testículos masculinos, sendo os seios o local 

principal do fluxo seminal da mulher e, consequentemente, o ponto-chave do prazer feminino. 

Mexer, tocar e brincar eroticamente com os seios da mulher é, para o autor, o que se deve fazer 

para incitar uma mulher a ter despertado seu desejo sexual. Essa importância dada aos seios vai 

ecoar no SJ ao tratar das formas de se excitar a parceira quando esta é tardia na vontade sexual. 

Ibn Falîta relata, no século XIV, o que os homens fazem que atrapalha o despertar do 

desejo feminino, como a ejaculação precoce, que vai acabar justificando algumas preferências 

femininas por homens mais tardios no orgasmo, relatadas no SJ, como analisamos adiante. 

Posições sexuais também foram temas de estudos e escritos eróticos por autores de língua árabe 

para compreender as melhores posturas para o prazer, a exemplo da consideração de que puxar 

o cabelo da mulher dava mais prazer para ela; desse modo, algumas posições eram pensadas e 

desenvolvidas para facilitar isso.  

                                                
47  Foi um médico e tradutor de obras gregas para o árabe, tendo nascido na região de Balbeque, também conhecida 

como Heliópolis pelos romanos, no atual Líbano. 
48  Foi um escritor e médico nascido no século XII, na região da atual Argélia; faleceu no Cairo, no século XIII. 

Escreveu tratados sobre higiene sexual, bem como músicas e poesias de cunho sexual e erótico. 
49  Escritor do início do século XIV sem muitos registros conhecidos, mas sabe-se que escreveu sobre temáticas 

eróticas. 
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Os tratados médicos dessa relação de transmissão de saberes entre oriente e ocidente 

propiciou bastante a entrada dessa arte erótica no ocidente medieval, pois favoreceu a 

possibilidade de escrever e transmitir um saber científico médico sobre a higiene sexual 

relacionado ao erotismo, sem disfarces retóricos ou sátiras, com o objetivo de melhorar as 

relações sexuais e propiciar mais prazer para ambos os sexos. Também se entendia haver a 

necessidade de o homem ter o orgasmo ao mesmo tempo que a mulher, permitindo que nas 

obras médicas ocidentais fossem abordados temas ligados ao erotismo para proporcionar o 

prazer. 

A liberdade de falar sobre assuntos mais íntimos via discurso médico também auxiliou 

que esse erotismo fosse ainda mais difundido, já que os médicos não deviam ter vergonha de 

falar ou perguntar sobre qualquer coisa, até mesmo detalhes mais íntimos; isso também se 

refletiu nas obras, que tiveram a liberdade de tratar de uma higiene sexual. Utilizando-se dessa 

liberdade, os médicos vão escrever sobre tudo que consideravam da competência medicinal, 

inclusive sobre os órgãos genitais (JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 131). 

 

3.2 Conselhos para os homens 

 

Enquanto a parte 1 do SJ foi definida por nós como do gênero dos regimentos de saúde 

direcionados à higiene sexual, a parte 2, tratada neste capítulo, se aproxima de um gênero que 

vai ser chamado de Secretos, na qual o autor tinha a finalidade de ensinar ou revelar algo a um 

leigo, transmitir um conhecimento a alguém, sendo comum que esse segredo a ser revelado 

fosse o comportamento das mulheres, enquadrando-se perfeitamente na parte 2 do SJ. A origem 

desse gênero é árabe, sendo conhecido em latim como Secretum secretorum, considerado como 

de bastante sucesso no ocidente medieval, tratando-se de uma obra de divulgação de um saber 

entendido como científico em certa medida e vinculado a um regimento de saúde (JACQUART; 

THOMASSET, 1989, p. 127). 

O historiador Jeffrey Richards (1993, p. 37) apoia a difusão de obras que ofereçam 

conselhos sobre como, onde e quando seduzir mulheres e que tratavam o sexo como um jogo 

erótico. Ovídio exerceu, com sua obra Arte de amar, grande influência no desenvolvimento 

dessas obras que vão aconselhar sobre a aparência: cabelo cortado, dentes limpos, hálito doce 

e expressões sentimentais indicam estar morrendo de amor pela pessoa que deseja conquistar. 

Também aconselham a utilização de uma mulher de confiança da família da amada para auxiliar 

e facilitar os planos do jogo da conquista, conselhos presentes na parte 2 do SJ e que reforçam 

ainda mais as características do gênero Secretos. 
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O primeiro conselho que inicia essa segunda parte do SJ informa para os homens que as 

mulheres também sentem desejo e prazer e que é importante os homens saberem disso, pois 

elas depositarão seu afeto tão somente nos parceiros capazes de lhes proporcionar prazer. Dessa 

forma, não importaria se o homem fosse o mais rico, o mais nobre ou o mais valente, se não 

fosse capaz de estimular o prazer ele não teria o amor de sua companheira, enquanto o mais 

feio, desafortunado e que possuísse as piores graças teria seu amor se fosse capaz disso. 

O exemplo utilizado no SJ demonstrando a importância do prazer para a mulher é um 

claro conselho para que os homens lhes proporcionem isso, pois, consequentemente, terão o 

seu amor. Entendemos, desse discurso inicial da segunda parte do SJ, haver um estímulo às 

relações sexuais visando favorecer a concepção. 

Em razão da alta incidência de mortes decorrentes de complicações gestacionais no 

Medievo, o medo era um dos empecilhos para as relações sexuais e entrave à procriação, 

favorecendo a utilização de práticas contraceptivas. Incentivar o prazer na relação aparece, 

então, como um estímulo para tornar a relação mais agradável para as mulheres e isso 

proporcionava a emissão do sêmen feminino,50 que se uniria ao masculino e possibilitaria a 

gravidez. Sendo assim, o discurso do SJ sobre o prazer como um caminho para o amor da 

mulher aparece ligado às questões de concepção (JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 130). 

Mesmo que se aconselhe ser o prazer o mais importante para conquistar o amor de uma 

mulher, essa importância do prazer na relação entre o casal provavelmente se refere à 

manutenção do sentimento amoroso. A ênfase dada ao prazer parece ser com a finalidade de 

tornar a prática sexual agradável para o homem e para a mulher, como dissemos, e estimular a 

emissão do suposto esperma feminino para a concepção. 

Não é só pelo prazer que se ganharia o amor de uma mulher, a arte da conquista era mais 

complexa. Para o homem conseguir ser amado pelas mulheres são lhe dadas dicas de como ele 

deve ser, abrangendo características físicas, comportamentais e financeiras: 

 

O homem que deseja ser amado pelas mulheres deve ser da seguinte forma: 

ousado e forte, de boa fala e sincero nas palavras, cuidadoso e educado no 

comer e limpo no beber; que seja alegre e não tenha nenhum defeito físico, 

que seja gracioso e bonito, amante das companhias e faça tudo o que lhe 
agrada; que ele seja rico e suas roupas, sua boca e seu suor cheirem bem. (SJ, 

parte 2, § 48). 

 

                                                
50  A existência do sêmen feminino faz parte de uma das teorias médicas do galenismo medieval sobre a 

concepção, existente durante a Idade Média. 
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As características citadas são importantes para identificar um homem saudável e de bons 

costumes, tratando-se de uma forma de distinção social, é um conselho para que os homens se 

cuidem, pois qual mulher gostaria de ter ao seu lado um homem com cheiro ruim e mal 

educado? Não há uma definição, no caso masculino, de quais são as características que o tornam 

belo em suas formas, mas ser rico parece ser um ponto importante para que a mulher possa 

amá-lo.  

Os homens devem, então, buscar se aproximar o máximo possível das características 

citadas para serem queridos pelas mulheres e devem se afastar de costumes e características que 

os tornem desinteressantes. Primeiramente, as mulheres não gostam de homens avarentos e 

egoístas com seus bens. Segundo, lhes desagradam os que não são piedosos e são invejosos. 

Terceiro, os que são sujos no vestir, comer e beber. Por fim, não lhes agradam os homens 

pobres. Podemos perceber que a feiura não aparece como algo que desagrada as mulheres e a 

fortuna é algo muito mais pontual como característica de atratividade. 

O homem não pode ignorar e nem viver sem elas, logo, precisam conhecê-las e não 

esperar encontrar a mulher perfeita, pois considera-se que são poucas as nobres belas e sábias, 

então que ele não espere encontrar as duas características, juntas, em uma única mulher. 

Também são poucas as que são limpas em todas as partes necessárias e pertencentes às 

mulheres, ou seja, de maneira direta, está alertando os homens de que a limpeza íntima feminina 

não era algo comum de se encontrar. Isso causa certa estranheza se pensarmos na influência 

árabe, já que o banho, citado anteriormente, se estabelece como uma preliminar do coito.  

A ida aos banhos é vista como sinônimo das relações sexuais e estes entendidos como 

preparatórios e purificadores, o prólogo e o epílogo, por assim dizer, da união carnal entre 

homem e mulher. De toda maneira, se associa o banho com o coito, sendo para purificar o que 

se produziu na relação ou para se preparar para o coito. Tudo que é expulso do corpo é 

considerado uma impureza, podendo ser de menor ou maior grau; o que sai do corpo, derivado 

da atividade digestiva, são impurezas menores, como urina, gases e excrementos. Essas 

impurezas podem ser purificadas com uma limpeza local. Os produtos da relação sexual são 

impurezas maiores, como o sêmen e a menstruação, e necessitam de uma limpeza geral do 

corpo, proporcionada nos banhos públicos (BOUHDIBA, 2006, p. 217).  

O homem também precisa conhecer as idades da mulher, que são cinco: a primeira 

idade, também chamada de infância, que se estende até os oito anos; a segunda, termina aos 

vinte; a terceira dura até completar os trinta anos; a quarta vai até os quarenta; e a quinta idade 

dura até o fim do período menstrual. Quando a mulher ultrapassa a quinta idade ela já não deve 

ser desejada, pois está na velhice, o que deixa subentendido, no SJ, que a mulher só deve ser 
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desejada durante o período passível de reprodução. Isso já demonstra o interesse em explicar a 

idade das mulheres e a importância dada para que os homens as conheçam e busquem se 

relacionar com mulheres capazes de gerar filhos. 

A primeira idade, chamada pela documentação (SJ, part. 2, § 51) de infância, é o período 

pré-menstrual, em que a menina é vista como uma criança, sendo características suas, durante 

a infância, ser uma garota que contesta qualquer coisa que se lhe diga, que não esconde nada e 

nem tem vergonha do homem ou da mulher. Já na segunda idade, começa a ter vergonha e a 

guardar segredos; podemos entender que na segunda idade começam as transformações no 

corpo e ela vai deixando de ser criança para, na terceira idade, se tornar uma mulher feita, com 

o corpo totalmente formado.  

A segunda idade é o período de transição, que pode ser comparada à puberdade, no caso 

dos homens, e é o período em que as mulheres começam a menstruar. Usualmente ocorre aos 

quatorze anos, mas pode ocorrer mais cedo, quando a menina completa seus doze anos (PVNE, 

livro 6, cap. IX). A terceira idade seria, desse modo, o ápice da beleza feminina, quando todo 

seu corpo mudou para mulher formada, sendo seu momento mais atrativo e no qual os homens 

devem reconhecer isso. Nessa idade, os homens devem buscar com ela se relacionar, por ser já 

uma mulher feita, deixando subentendida a ideia de que é nessa faixa etária, entre os 20 e os 30 

anos, que a mulher é mais fértil. 

A partir da quarta idade, a mulher começa o caminho à velhice, seu andar e sua fala se 

tornam mais suaves e, de acordo com o SJ, mais observadora, sem que haja nenhuma explicação 

sobre o significado dessa característica. Nessa etapa, as mulheres são mais fáceis de conquistar, 

pois é entre os trinta e os quarenta anos que elas gostam mais dos homens. 

Por fim, na quinta idade, começa a ter problemas de visão e seu calor diminui, pois a 

velhice está relacionada à qualidade fria e, naturalmente, a mulher é fria. O homem é 

considerado quente e seco e ela é fria e úmida, característica pensada como uma forma de 

equilíbrio entre as composições naturais de cada um; assim, haveria uma relação natural de 

superioridade pela teoria humoral e as qualidades quente e seca são mais fortes – por isso o 

homem é mais forte –, enquanto as qualidades fria e úmida são fracas e pertencem à mulher. 

Na quinta idade, a mulher está no crepúsculo dos seus dias férteis, por assim dizer, e seu corpo 

começa a ficar flácido (SJ, parte 2, § 50), sendo ainda passível de ter relações sexuais. 

A mulher só termina a quinta idade quando ocorre a interrupção natural da menstruação, 

quando não é mais capaz de gerar um filho. O documento deixa claro que as mulheres que 

passam da quinta idade já são velhas e não devem ser desejadas. A velhice é apresentada como 

o fator decisivo para o fim da vida sexual da mulher e do homem, já que, quando este está velho, 
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também deve abandonar a vida sexual, sob o risco de poder morrer caso não o faça (SJ, parte 

1, § 2). 

 

3.2.1 O prazer e a concepção 

 

O cessar da menstruação para as mulheres pode ocorrer aos 50 ou 60 anos, sendo a 

quinta idade encerrada a partir dessa interrupção, que pode ocorrer de maneira natural ou 

acidental. O caminho natural é quando a mulher chega na idade limite, dos 50 ou 60 anos, 

podendo também ocorrer quando se é mais nova, com 35, por exemplo, quando algumas 

condições físicas propiciam isso, como no caso de mulheres que ficam mais flácidas e tendiam 

a ganhar peso com mais facilidade. Nesse caso também se considera que houve uma interrupção 

menstrual natural (PVNE, livro 6, cap. IX).  

Quando causada acidentalmente, pode ser pela faculdade, pelo órgão ou pela matéria: 

pela faculdade é quando ocorre um desequilíbrio causado por algum temperamento no corpo 

da mulher; quando pelo órgão, pode ser o útero ou as veias que geram essa interrupção, por 

alguma obstrução ou viscosidade dos humores; pela matéria é quando o sangue menstrual é 

interrompido pela pouca quantidade, geralmente se a mulher se alimenta precariamente ou 

pratica exercícios físicos pesados. Também se interrompe pela qualidade do sangue, quando é 

muito espesso, frio e seco, não fluindo de forma natural pelas veias e se interrompe pelo 

movimento quando o sangue que flui das veias acaba jorrando em algum outro órgão. 

A menstruação no SJ não é algo aprofundado e trabalhado, como na obra PVNE, de Ibn 

al-Jazzār, mas é um marco importante para o público que leu ou deveria ter lido a obra. É a 

menstruação que definirá quando a mulher deve interromper sua vida sexual, direcionando essa 

decisão aos homens, já que o SJ é direcionado aos homens e lhes diz que, a partir da interrupção 

da menstruação, não se deve ter relações sexuais com mulheres nessa fase, pois estão em idade 

avançada. Dessa forma, o discurso sobre o coito como manutenção da saúde se prende ao 

caráter reprodutivo, pois se a mulher não tem mais seus períodos e, em virtude disso, já não é 

mais fértil e passível de gerar um filho então não há motivos para se ter relações com ela.  

O SJ aconselha ao homem sobre como a mulher se comporta durante o ciclo menstrual, 

dizendo quando ela está mais propícia a engravidar, quando deseja o homem e quando não se 

preocupa com ele. O homem precisa entender que ela é muito instável durante o mês, seu humor 

se torna variável porque cada mês ocorre o período menstrual e quando ele termina a mulher 

tem quinze dias para poder engravidar. Caso não engravide durante esse período, só será 

possível engravidar quando passar o próximo período menstrual. 
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Essa informação é dual, ou seja, pode ser usada de duas maneiras por quem utilizasse o 

SJ para obter os conselhos. Primeiro, para quem desejasse ter filhos teria a informação de qual 

era o momento mais fértil da mulher e de mais chance de engravidar; segundo, poderia usar 

essa informação para evitar a gravidez, tendo relações nos períodos em que não estivesse fértil. 

O discurso se direciona para que o homem saiba o tempo em que as mulheres sentem 

mais prazer para melhor satisfazer suas vontades e desejos, formando quase um calendário 

sentimental da mulher que ele deve conhecer, pois, nos quatro primeiros dias da menstruação, 

ela pode se entristecer, pois deseja o homem, já que ele não fica próximo dela durante esses 

dias. Durante doze dias a mulher é alegre e faz tudo pelo homem, sendo este o período 

identificado, inicialmente, como o em que ela está propícia a engravidar; nos quatorze dias 

restantes, se torna alheia ao desejo e não se preocupa tanto com o homem.  

 

3.2.2 A sedução e a conquista do amor feminino 

 

Outro conselho muito importante que o homem precisa saber é o que leva a mulher a se 

apaixona por ele: a primeira forma é pelo sentido da visão e a segunda, pelo da audição, quando 

ela escuta sobre a pessoa. Pode, então, ser um sentimento que surge por ver a pessoa e achá-la 

atraente ou pelas características e comentários que se escuta de terceiros. Também o sentimento 

feminino pode ser oculto ou manifesto. 

O amor oculto é aquele em que a pessoa possui sentimento por alguém, mas o guarda 

para si, um sentimento secreto que pode causar emagrecimento, fazê-la perder a fome e a sede; 

a mulher que possui esse amor oculto suspira mais que o normal. Em nenhum momento o SJ 

associa o amor oculto com enfermidade,51 apenas o apresenta como uma vertente sentimental 

feminina de quando está apaixonada pelo homem e que transparece outras formas no corpo, já 

que a mulher guarda esse amor só para si. Outra característica apresentada para perceber que a 

mulher está apaixonada é quando ela parece estar sempre ausente, num mundo paralelo, mas 

retorna a sua consciência quando está perto do homem pelo qual guarda os sentimentos, 

perdendo a vergonha diante dele e fazendo com que ele note sua presença.  

                                                
51  O mal de amor era considerado uma enfermidade da alma, causando um desequilíbrio corporal pelo excesso 

sentimental de amor, prejudicando a saúde do corpo. O amor oculto apresentado pelo SJ possui semelhança 

com o mal de amor, já que afeta diretamente o corpo, como no caso do emagrecimento e da perda de apetite, 

ocasionando um desequilíbrio. Tanto o amor oculto quanto o mal de amor diz respeito ao excesso sentimental 

de caráter psicológico que se propaga para o físico, mas, no caso do primeiro, não é tratado como enfermidade 

no SJ, mas visto como um sinal de que a mulher está apaixonada e guardou o sentimento para si, não o 

expressando.  
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Já o sentimento de amor manifesto é quando a mulher expressa claramente o que sente 

e não o esconde de ninguém; quando vê o homem por quem está apaixonada, demonstra todas 

as suas boas maneiras. A mulher confessa seu amor, tanto por palavras como por gestos sutis, 

como morder o lábio inferior e lançar olhares indiretos para o homem; quando ficam muito 

tempo sem se encontrarem, ela fica triste e vai relatar, num próximo encontro, que pensou no 

homem em que está apaixonada, de maneira a ele saber que ela não o esqueceu, mesmo estando 

longe, relatando ter sonhado com ele e estando sempre muito alegre.  

Esses conselhos são para tornar possível ao homem identificar a mulher que possui 

sentimentos por ele, mesmo quando são ocultos e sutis os sinais. Caso ele notasse tais sinais em 

uma mulher, teria a certeza de que ela o ama de todo o coração. Há também a possibilidade de 

o homem se apaixonar por uma mulher e ela não corresponder ao seu amor e, sendo assim, o 

homem precisa agir para conquistá-la. 

Para que ele possa conquistar uma mulher que não o correspondeu, deve fazer uso de 

mensageiros, mas não qualquer mensageiro, precisa ser uma mulher que tenha oito requisitos 

fundamentais para atingir esse objetivo: 

 

[...] primeiro, que ela seja uma mulher reservada; segundo, que seja engenhosa 

e saiba mentir; terceiro, que saiba como ganhar a confiança dos outros; quarto, 
que não seja casada; quinto, que seja agradável de lidar; sexto, que seja uma 

daquelas que saiba como entrar em casas mesmo que não precisem dela; 

sétimo, que não seja uma mendiga; Oitavo, que se dedique a uma das seis 
seguintes coisas: casamenteira, parteira, vendedora de joias ou tecidos 

femininos, matrona ou beguina.52 (SJ, parte 2, § 55). 

 

Como é possível inferir desse excerto, não seria qualquer pessoa que o homem deveria 

mandar para a casa de quem deseja conquistar; de certa maneira, apenas se resume às mulheres 

que se dedicam às seis atividades presentes no oitavo requisito. Esses requisitos são quase 

inteiramente para que a mensageira possa ter acesso à casa de quem deseja conquistar e possa 

ser uma pessoa confiável para ajudar o homem nessa conquista. Saber mentir é um requisito 

fundamental, pois, como havíamos dito, as mulheres podem se apaixonar pelo que se escuta de 

determinada pessoa e, portanto, a mensageira pode recorrer a sua habilidade de mentira para 

chegar no seu objetivo, criando uma imagem do homem. 

Há todo um roteiro que precisa ser seguido pela mensageira no qual o homem precisa 

guiá-la, a começar pela seleção de quem seria a pessoa de confiança para ir à casa da amada. O 

                                                
52  Beguina eram mulheres leigas católicas que não estavam vinculadas a clausura e se dedicavam aos cuidados 

de pobres e doentes.  
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homem deveria enviar a mensageira quando não houvesse homens na residência e esta deveria 

levar algo para oferecer à escolhida, podendo ser um bom perfume, de preferência.  

 

Cuide para que ela leve bons perfumes, para que a mulher que o recebe 

pergunte que perfume é esse, e ela responda que vem da casa de Pedro, Juan, 
etc.; e ao mesmo tempo a mensageira deve rir, para que a mulher lhe pergunte 

o motivo de sua risada. (SJ, parte 2, § 55). 

 

Como resposta à pergunta do motivo da risada da mensageira, esta deve contar que a 

pessoa de onde o perfume, ou o presente, tem origem morre de amores por ela e morrerá caso 

não possa ser correspondido. É preciso que a mensageira conte isso como se fosse uma fofoca, 

como se não estivesse ali com o objetivo de auxiliar o homem na sua conquista, por isso uma 

vendedora de joias femininas ou tecidos seria ótima para tal missão.  

A mensageira deve seguir dizendo que é uma loucura tal sentimento e que não apoia o 

homem, apenas para ver a reação da mulher, que pode ser de concordância, devendo dizer que 

não vê com bons olhos tal sentimento, ou pode ser de discordância, demonstrando certa abertura 

para a reciprocidade sentimental entre ambos. Pode acontecer de a mulher já ter um noivo ou 

já ser apaixonada por alguém, sendo assim, o SJ recomenda que busque outra.  

Através do contato e dos conselhos de mulheres, o autor do SJ define quais são as 

características do homem atrativas para as mulheres, ou seja, pela opinião de uma ou mais 

mulheres que o autor conheceu e conversou, definiu o que seriam as características a formar o 

homem perfeito. Ele precisa ter um bom membro viril, um pênis grande e rígido, tendo muito 

sêmen, e tamanho corporal mediano, nem muito gordo e nem muito magro. Essas são as 

características que dão prazer a mulher e, se o homem for oposto a isso, então eles não agradam 

as mulheres.  

São características físicas colocadas como as que dão prazer para a mulher e o autor 

expõe, como regra, ser este o modelo perfeito que dá prazer à mulher, não de beleza física. Não 

há característica do odor, como já relatado, tampouco da cor dos olhos, cabelo, forma de se 

vestir, ou seja, não mais se relaciona essa estética ao sentimento amoroso, mas descreve a 

estética do homem que tem totais chances de agradar a mulher na cama.  

 

3.2.3 Componentes da beleza e da feiura femininas 

 

Já quando o autor fala sobre a beleza feminina ou o que ele considera como nobre e belo 

em uma mulher, ele forma oito grupos de características, contendo quatro partes corporais em 
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cada, havendo, então, 32 características femininas que a mulher precisa ter para ser considerada 

bela. Ela deve quatro coisas pretas: o cabelo, os cílios, as sobrancelhas e os olhos. Essas quatro 

características iniciais são condizentes com o aspecto das mulheres nos reinos do sudoeste 

europeu, não priorizando as características do norte ou germânicas. Ela também deveria ter 

quatro coisas coloridas: bochechas, língua, gengiva e os lábios. Nesse caso, o colorido significa 

ter as cores vermelhas ou rosadas, associadas à própria saúde da mulher, se não é enfermiça, 

sendo características boas para uma esposa que irá gerar filhos. 

As quatro coisas brancas que a mulher deve ter em seu corpo são a face, os dentes, o 

branco dos olhos e as pernas; quatro coisas estreitas, que são os orifícios do nariz e dos ouvidos, 

a boca, os peitos e os pés. Com essas características já podemos ter em mente como é a mulher 

ideal do autor, com traços finos, pele branca e rosada nas bochechas, com cabelos e olhos 

negros. As quatro coisas finas que a mulher deve ter são os lábios, as sobrancelhas, o nariz e as 

costelas. As quatro coisas grandes são a testa, os olhos, os peitos e as nádegas. 

A cabeça, o pescoço, os braços e as pernas são as quatro coisas que devem ser redondas 

e a mulher ainda precisa ter quatro coisas muito perfumadas, que são a boca, o nariz, as axilas 

e a vagina. São muitas características para que ela seja considerada totalmente bonita e por certo 

podemos considerar isso uma imagem ideal da mulher perfeita para quem escreveu. Assim, 

enquanto a mulher bela é descrita com dezenas de detalhes, o autor pouco se empenha na 

descrição da mulher desprovida desses atributos.  

O SJ apenas traz essas características como as ideais e, na obra de Trótula, encontramos 

tratamentos estéticos que aparentam chegar nesse resultado, como o clareamento da face, o 

embranquecimento dos dentes, melhorar o odor bucal e ruborizar o rosto. Nessa obra de Trótula 

(DOM), ensina as mulheres os cuidados com a pele, principalmente a facial, a preservar a beleza 

e a tratar as enfermidades que podem acometer a epiderme, funcionando como um tratado 

dermatológico. Os primeiros cuidados nesse tratado são com os cabelos, indicando diversas 

formas de cuidá-los e colori-los (DOM, § 256). Depois dos cuidados com o cabelo, o rosto deve 

ser embelezado; de acordo com a obra, se o rosto for bem cuidado e adornado de maneira correta 

pode embelezar até mesmo as mulheres feias (DOM, § 275). 

Notamos que a obra de Trótula é direcionada às mulheres e lhes ensina práticas 

cosméticas de embelezamento, enquanto o SJ nada diz sobre quais procedimentos o homem 

deveria utilizar para o próprio embelezamento, já que a feiura dele é um ponto levado em 

consideração para o interesse da mulher. Talvez comparado com as outras características 

masculinas que interessavam as mulheres, a estética não fosse tão relevante e a obra (SJ) se 

interesse mais em apresentar ao homem maneiras de despertar a vontade e o prazer na mulher. 
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Nas considerações do SJ sobre as características da feiura da mulher, o autor escreve 

que são: quando ela, a mulher, for muito magra ou muito gorda, bêbada, suas roupas e seu suor 

cheirem mal ou que deseje foder muito. A feiura está ligada ao desequilíbrio no comportamento, 

são os excessos de alguns aspectos que tornam a mulher feia. O autor do SJ traz dois polos, a 

beleza e perfeição estética da mulher e a feiura; o homem utilizaria essas informações para 

direcionar esse espectro, entendendo se a mulher que vê está mais próxima do belo apresentado 

ou do feio.  

Algumas características que a segunda parte do SJ traz sobre o físico da mulher tem 

explicação na teoria médica do galenismo árabe. De acordo com a obra PVNE, de Ibn al-Jazzār, 

livro 6, capítulo XVI, algumas mulheres tinham dificuldade no parto que poderiam ser causadas 

por ser gorda ou muito jovem. Isso explica a seleção que o autor do SJ faz no momento de 

selecionar os atributos físicos de uma mulher. Caso ela fosse muito gorda, não só teria 

complicações no parto e na gestação como também poderia ocorrer a interrupção da 

menstruação, antecipando a idade da velhice.53 

 

3.3 A arte erótica  

 

O autor do SJ inicia esse discurso sobre as posições sexuais na terceira parte da obra e 

expressa que o seu objetivo é falar sobre as distintas formas do coito e os benefícios e malefícios 

de cada uma. As posições utilizadas durante o coito têm certa importância para a teoria médica, 

já que, de acordo com a teoria médica do galenismo árabe, algumas posições podem acarretar 

consequências desagradáveis e dolorosas no corpo do homem e da mulher, considerando, 

também, o possível benefício para a fecundação e o aumento das chances da mulher engravidar 

de acordo com a posição tomada ou das posições que dificultariam a fecundação. 

O unguento indicado pelo SJ para melhorar a relação sexual parece ter sofrido adaptação 

e ter mais explicações de uso. No lugar das pimentas, galanga e mel, se aconselha o uso de suco 

de cenoura, óleo de mostarda e óleo de formiga, misturando esses ingredientes e produzindo 

um unguento, que deve receber a luz do sol durante oito dias. Após a feitura do unguento, o 

homem deve utilizá-lo passando-o em seu órgão genital três horas antes da relação sexual, o 

que o manteria ereto e proporcionaria mais prazer. Após o fim do coito, é aconselhado lavar o 

membro com água quente para que não se mantivesse ereto. 

                                                
53  Utilizamos a idade da velhice com base nas idades definidas pelo SJ, no qual a interrupção da menstruação é 

ponto de passagem para a velhice. 
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Além da alteração dos ingredientes para a produção do unguento – uma provável 

adaptação para a região em que o documento foi produzido –, também há a preocupação de 

descrever os detalhes de uso, reforçando ainda mais as características propedêuticas da obra. 

No relato do SJ sobre as posições sexuais, há um acordo entre as duas obras de que 

quando a mulher está montada no homem há diversos prejuízos ao corpo, produzindo manchas 

no pênis e retendo o esperma, pois como o homem está com seu órgão genital direcionado para 

cima a força para a expulsão do sêmen deveria ser, teoricamente, maior, ocasionando a não 

expulsão total ou parcial do sêmen e complicações mais graves. O homem não deveria estar 

sentado, pois ocorreria o mesmo problema para expulsar o esperma, dando dores nos rins, 

nádegas, virilha e pênis. 

Comparando as duas passagens nos documentos, percebemos que o SJ aborda de 

maneira mais explicativa como se tivesse expondo a uma pessoa sem familiaridade com a teoria 

médica, relembrando o seu caráter propedêutico, já citado e apresentado anteriormente no início 

do próprio documento. O LMC é objetivo e mostra uma linguagem técnica curta e pouco 

explicativa, sendo muito mais direto e sucinto no que deseja relatar. 

Sobre reter o esperma e não o expulsar, além de causar complicações e possíveis danos 

ao corpo na teoria humoral, reduz as chances de gerar uma vida naquela relação sexual, pois se 

na teoria das duas sementes, tanto masculina quanto feminina, elas deveriam se encontrar de 

forma simultânea, a posição da realização do coito não deveria ser algo que pudesse prejudicar, 

mas deveria ser um método que aperfeiçoasse. Dessa maneira, o SJ também considera que a 

melhor posição, tal como relatado no LMC (parte II, cap. 6), é a da mulher deitada em uma 

cama macia, plana e lisa, com as pernas e a cabeça levantadas o mais alto que conseguir.54 

Desse modo, o homem se posicionaria sobre a mulher, colocando sua mão esquerda embaixo 

dos ombros dela, usando a mão direita para abraçá-la. Essa posição seria favorável para que o 

homem expelisse de maneira correta o sêmen e fosse recebido de forma adequada pela mulher. 

Essas posições podem acarretar mais ou menos prazer para a mulher e o SJ deixa claro, 

a todo o momento, que as mulheres sentem prazer quando se relacionam sexualmente. O prazer 

é uma parte importante na relação sexual, uma vez que, em tese, é a característica capaz de 

propiciar o coito, fazendo com que ele seja praticado e, consequentemente, evitando o fim da 

espécie humana. A busca pelo prazer aparece de forma clara nessas obras de caráter médico e 

baseadas no galenismo árabe, porque favorece as condições para a realização do ato sexual, 

                                                
54  No LMC, as pernas deveriam estar mais altas que a cabeça e, nesse documento, a cabeça poderia estar 

posicionada normalmente e apenas as pernas levantadas, enquanto no SJ tanto as pernas quanto a cabeça 

deveriam estar levantadas tão altas quanto a mulher conseguisse. 
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sendo o plano de fundo a busca pelo favorecimento da concepção e reprodução (JACQUART; 

THOMASSET, 1989, p. 130). 

A temática da reprodução não é abordada no SJ de maneira explícita, mas podemos 

entendê-la implicitamente no contexto do discurso do prazer vindo dessas influências árabes, 

que o entendem como relacionado à reprodução. Avicena, em sua obra Canon de medicina, 

compreende o coito como fonte de prazer (Cn, livro I, cap. 1108), tendo essa obra uma grande 

difusão a partir do século XIII e um papel importante na formação do consenso médico sobre a 

relevância da emissão do sêmen feminino para a concepção e da necessidade da emissão 

simultânea entre homem e mulher.  

O prazer pode ser visto como método para se alcançar a emissão do sêmen feminino, 

utilizando o erotismo para proporcionar o prazer que faz com que as relações sexuais sejam 

agradáveis, e o SJ foca totalmente em proporcionar isso através de seus conselhos. Nesse 

discurso pautado no prazer, a concepção aparece subentendida como uma consequência óbvia.  

Se a busca pelo prazer é parte propiciadora da relação carnal, o SJ (parte III) descreve 

as mulheres que sentem mais ou menos desejo pelo sexo de acordo com suas características 

físicas. Inicialmente, as divide em três classes – menina de pouca idade, jovem e mulher feita55 

– e cada uma desses grupos se ramifica em três possíveis características que cada mulher pode 

ter: alta, baixa ou mediana; gorda, magra ou mediana; branca ou morena. Associa o prazer 

feminino às características físicas corporais. 

Cada uma dessas mulheres vai sentir de maneira diferente o desejo sexual: algumas vão 

gostar muito e outras não vão querer ter relações sexuais. A existência de mulheres que não 

possuem inclinações sexuais justifica esses conselhos eróticos, que vão auxiliar o homem a 

produzir o desejo e fazer com que ela alcance o prazer, proporcionando a emissão do suposto 

esperma feminina, que deveria ser emitido simultaneamente com o do homem. 

O SJ indica para os homens que as mulheres altas e magras sentem desejo mais 

facilmente, enquanto as gordas e baixas tem mais dificuldade para isso; já as medianas sentem 

de forma considerada normal. Esse discurso é sobre o equilíbrio dos fatores nos quais se 

baseiam as obras médicas: os extremos possuem sentimentos mais fortes e o mediano é o 

equilibrado e normal. 

Há um relato no SJ informando que há mulheres com muito desejo e que estas não vão 

ter a ejaculação simultânea ao homem, considerando-se que o desejo delas é tão forte que 

algumas fazem uso de um objeto denominado gedoma. Pela descrição, se trata de um objeto 

                                                
55  A divisão por idade das mulheres é diferente na parte II e na parte III, o que colabora com a ideia de que a parte 

II foi inserida pelo autor no meio da escrita da obra, já que não consta no sumário inicial formulado por ele. 



74 

 

sexual em formato fálico, feito com couro macio e preenchido com algodão, que era introduzido 

na vagina até que a mulher ficasse satisfeita. Esses objetos até hoje são fabricados com esse 

intento. Era um caso excepcional, na visão do autor do SJ, para mulheres com um desejo 

bastante desequilibrado, mas relatado como uma informação para que os homens saibam sobre 

algumas intimidades femininas. 

Como se considerava que as mulheres estavam mais inclinadas à luxúria, não surpreende 

que algumas demonstrassem ter um desejo tão forte que estivesse além das capacidades 

masculinas satisfazê-las, sendo necessário um objeto que simulasse o órgão genital masculino 

para o seu uso. O prazer feminino está, então, associado à penetração de seu órgão genital, que 

satisfaria seu desejo sexual, ignorando ou desconhecendo a existência do clitóris.  

Sobre as mulheres que não possuem dificuldades em desejar se deitar com o homem não 

há muitos conselhos no SJ, pois não há necessidade de aconselhar o homem a fazer algo para 

lhe auxiliar, considerando-se que ela já possui a vontade em si e basta que ele a conquiste para 

que possam estar juntos. Diferente de outras mulheres, as que sentem rapidamente o desejo não 

precisam tomar melesinas afrodisíacas para se excitar e despertar a vontade sexual. 

 

3.3.1 Métodos para despertar o desejo feminino 

 

Mesmo que haja mulheres com grande inclinação sexual, há também as que dificilmente 

vão sentir desejo ou vontade de se deitar com o homem e o SJ propõe alguns procedimentos 

que devem ser feitos pelo homem na busca de excitar sua parceira e despertar seu desejo. É 

importante que ela sinta desejo para que possa sentir prazer, já que, no saber médico do 

galenismo árabe que influenciou o SJ, era preciso haver esperma feminino para a procriação e 

ela deveria emiti-lo para poder engravidar. 

No primeiro método descrito, o homem deve estender a mulher na cama,56 posicionando 

seus joelhos até a altura da virilha,57 e, com uma mão, deveria segurar as mãos dela; com a 

outra, lhe apertaria o órgão genital, torcendo e beliscando até que sua parceira grite, se rebele 

ou reclame. Era basicamente um momento de tortura, ou de carícias preliminares, que em tese 

aqueceria a mulher e, consequentemente, faria aparecer desejo de se deitar com o homem. 

                                                
56  Entendemos que a cama seja o local para que ocorra a prática sexual tomando como base o que foi dito 

anteriormente sobre a posição sexual ideal, que deve ser feita em uma cama macia e plana; então, tomamos 

esse local como base até que se mostrem indícios contrários. 
57  A condenação estética do SJ às mulheres gordas parece ir além das questões de saúde, já que algumas posições 

propostas pelo documento seriam difíceis para pessoas, tanto homem como mulher, que tivessem um nível de 

gordura muito elevado, causando um possível desconforto e ineficácia na sua execução. 
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Apertar e beliscar o órgão genital feminino parece fazer parte das preliminares sexuais 

no contexto do SJ, pois no segundo método também se aconselha tal ato, posicionando-se o 

pênis na lateral da vagina, sem penetrá-la. Com isso, o homem usaria seu órgão genital como 

termômetro, até sentir que essa região estivesse quente, sinônimo de já estar pronta para o coito. 

Mas nem só de apertos e beliscões viverá o homem, que também pode utilizar algumas 

outras ações menos agressivas como método para fazer a mulher ter desejo e chegar ao orgasmo, 

como beijá-la e acariciá-la, não sendo essas ações restritas apenas às mulheres que tardam a ter 

desejo, pois deveriam auxiliar no orgasmo feminino. Deve-se beijar a mulher na boca, nas 

bochechas, nos seios, pernas e barriga; acariciar a ponta do nariz, bochechas, seios, pernas e 

barriga; esfregar as palmas das mãos, entre as pernas e os peitos. 

O intuito disso que podemos denominar de preliminares sexuais ou de um jogo erótico 

é o de resolver a diferença do orgasmo masculino e feminino, buscando uma melhor forma de 

estímulo para a mulher, tanto na questão do desejo, caso ela não seja uma mulher de fácil desejo 

sexual, ou para que alcance mais facilmente o orgasmo e isso aconteça o mais simultâneo 

possível com o do homem. Para que possa realizar esse jogo erótico, o homem precisa conhecer 

as partes sensíveis da mulher, que são os seios, as pernas, a barriga, e como seria a melhor 

forma de tocá-las, seja esfregando, apertando, beijando ou beliscando. 

 

3.3.2 Sobre os homens com desejo tardio ou precoce 

 

Os homens também são divididos entre os que tardam no desejo e no orgasmo, os que 

são rápidos ou normais e o critério utilizado pelo autor do SJ foi o tamanho do órgão genital. 

Quando possui um membro viril considerado pequeno, seu desejo não tarda e seu orgasmo é 

rápido, o que pode ser um problema para mulheres mais tardias. Novamente associa o prazer 

às características físicas corporais masculinas. 

Aqueles com o membro viril grande são considerados tardios no desejo e no orgasmo, 

o que faz sentido na teoria sobre a ereção dentro do galenismo árabe, já que um órgão genital 

maior necessitaria de mais ventosidade para enrijecer, mais calor para produzir desejo e mais 

umidade para a produção do esperma que ocorria em seus determinados órgãos produtores e 

atravessava o corpo até os testículos e, por fim, o pênis (PVNE, livro 6, cap. I). Como dito 

anteriormente sobre a segunda parte do SJ a respeito da preferência das mulheres relativa ao 

físico dos homens, a elas lhe agradaria mais os homens com grandes membros e rígidos. 

Contudo, sabemos ser pela visão de um homem que se coloca essa opinião, mas podemos nos 

atentar que ele chega ao orgasmo mais facilmente que elas. No caso, a preferência das mulheres 
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por órgãos genitais masculinos mais avantajados pode ser justificada pela probabilidade de 

sintonia entre o prazer e o orgasmo de ambos, já que alguém menos dotado era considerado 

precoce. 

Se ele for mais tardio em chegar ao orgasmo que a mulher e se quer que seja simultâneo, 

aconselha-se que se empenhe, pondo toda sua vontade no ato e admirando a beleza da mulher 

durante aquele momento de prazer em que se encontram, para que dessa forma o ato sexual seja 

agradável para ambos, pois quando o orgasmo vir para um e demorar a vir para o outro não é 

desejável.  

Quando ele é precoce no orgasmo, deve tentar se distrair e buscar não prestar atenção 

na sensação que está tendo durante aquele momento para não terminar antes da mulher, o que 

de certa forma parece ser o mais frequente. Quando ocorrer de terminar antes dela, deve utilizar 

os recursos já citados de acariciar e apertar nos lugares sensíveis da mulher, principalmente na 

região genital. 

O conhecimento dessas táticas eróticas e zonas erógenas faz parte da relação sexual que 

não era, ou não deveria ser, mecânica, mas dinâmica e com a importância do prazer e do 

orgasmo tanto para o homem quanto para a mulher.  

O SJ utiliza o jogo erótico como afrodisíaco para a relação sexual, não recorrendo a 

melesinas ou a especiarias com propriedades libidinosas, enquanto o LMC sugere o uso de tais 

produtos para proporcionar o aumento da libido e do prazer, através de unguentos que deveriam 

ser usados durante o ato sexual. 

 

3.3.3 As posições sexuais 

 

Ignorando toda a teoria médica de uma posição melhor ou pior e que possa causar danos, 

o SJ (part. III) formula um manual de posições sexuais possíveis de se praticar entre um homem 

e uma mulher. São ensinamentos que descrevem como se deve fazer, conduzindo, através do 

texto, as posições de pernas, braços e encaixes que propiciarão o máximo de prazer. 

Tanto o LMC quanto o SJ vão dispor de um espaço para falar sobre as posições sexuais. 

O LMC (parte II, cap. 6) vai considerar que a única posição segura e natural é a que a mulher 

esteja deitada em posição supina, ou seja, em decúbito dorsal, com as costas na superfície em 

que esteja deitada e com a barriga para cima, braços e pernas esticadas, colocando a parte 

inferior do corpo mais elevada que a cabeça. Para estar nessa posição, supomos ser necessário 

que a mulher utilize um travesseiro ou algo semelhante para colocar embaixo das suas nádegas 
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ou pernas, de maneira a elevar sua parte inferior ou que o homem as levante para chegar na 

posição indicada pelo LMC. 

[...] relação sexual lateral ou quando o casal realiza a relação sexual montado, 
costuma aparecer abcessos na região lombar ou eczema com coceira na bexiga 

e no pênis, ou costuma aparecer hérnias. A coisa mais segura e natural é que 

a mulher se deite em decúbito dorsal e coloque a parte inferior do corpo acima 
da cabeça (LMC, parte II, cap. 6). 

 

Quando a mulher monta no homem, ele pode ficar com manchas na bexiga e 
no pênis, e seu esperma pode ficar retido quando ele fode. E ainda pode ser a 

causa de outras doenças semelhantes. Você deve saber que foder em pé causa 

danos nas nádegas e nos joelhos; se é de lado, dói quem tem um membro fraco 

daquela parte e dói quando expelem o sêmen; e se for sentado, o sêmen não 
sai facilmente e causa dores nos rins e nas nádegas e, às vezes, feridas no pênis 

e na virilha. O melhor é que a mulher se deite em uma cama macia, plana e 

fofa e com as pernas levantadas e a cabeça o mais erguida possível. (SJ, parte 
2, § 61). 

 

Duas outras posições são descritas como prejudiciais nesse capítulo do LMC: ter 

relações com a mulher de costas ou montada no homem, que ocasionaria abcessos na lombar 

ou irritações no pênis.58 Para melhorar a satisfação na relação sexual, é aconselhado, pelo LMC, 

o uso de unguentos preparados com pimentas, galanga59 e mel para untar o pênis antes do coito, 

com função afrodisíaca, auxiliando o prazer masculino e feminino.  

Como o autor do SJ possui muitas características metódicas de agrupamentos, divide o 

coito como tendo duas partes de realização, sendo uma a de levantar membros e outra a de 

abaixar outros membros, e isso se dá de outras duas formas: se movendo ou ficando parado. 

Pode parecer meio ridícula essa constatação, mas ainda faz parte do jogo do prazer relatado no 

manual, em que os pequenos gestos, em lugares ou momentos corretos, podem propiciar uma 

experiência sexual mais prazerosa para ambos os parceiros. 

As ações de movimento são as de beijar, abraçar, apertar, cantar, beliscar, penetrar e 

coisas similares. As ações que se deve fazer parado são as mais sutis, como olhares, sinais com 

a boca, dizer algo, demonstrar alegria através dos sorrisos e olhares e todas as coisas possíveis 

para incitar o desejo e o prazer, que são os dois componentes importantes quando o SJ fala das 

posições sexuais. 

Os olhos são importantes nessa relação prazerosa entre os parceiros, já que o prazer é 

uma junção de fatores externos e internos possibilitado pelo olhar, que percebe seu exterior e 

                                                
58  Não há nenhuma referência, no capítulo 6 do LMC, sobre quais são os tipos de irritações cutâneas que podem 

ocorrer nesses casos. 
59  É um produto originário da China e introduzido pelos árabes no ocidente medieval, possuindo qualidades 

quentes e seca e propriedades de aumentar a libido. 
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transmite para o interior o desejo, provocando um processo emocional que vai desencadear os 

mecanismos psicológicos. A partir disso, a virtude psíquica, considerada natural, age no corpo, 

movimentando o sangue no fígado e produzindo o calor capaz de desenvolver o desejo e, 

consequentemente, o prazer; por isso os olhares são mencionados, junto ao sorriso, como 

método para incitar o prazer (JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 79). 

A base das posições sexuais são quatro, de acordo com o SJ: de lado, em pé, sentados e 

encolhida, sendo esta última a posição considerada mais usada ou mais comum, já descrita 

anteriormente, quando a mulher está com as pernas levantadas e o homem se posiciona entre 

elas. Mesmo sendo vista como uma posição comum e já tendo declarado que outras posições 

causam consequências prejudiciais ao corpo, nesse momento tudo o que foi dito parece ter sido 

esquecido e se consideram as diversas possibilidades de obtenção de prazer. 

São 25 posições sexuais, descritas em detalhes para que sejam reproduzidas com a 

melhor eficiência e prazer para os que tentassem praticá-las, alternando-se em posições laterais, 

sentadas, deitadas e em pé, algumas bastante difíceis de imaginar dada nossa limitada 

imaginação, já que o SJ não conta com ilustrações das posições. Das vinte e cinco posições nele 

apresentadas, oito são deitadas, outras oito, em pé, sete, sentadas e apenas duas são feitas de 

lado. 

Algumas parecem ser bastante criativas e complexas e exigem certa flexibilidade tanto 

do corpo quanto do membro viril, como é o caso da posição 16 (SJ, parte 3, § 86), na qual a 

mulher deve deitar-se com o rosto para baixo enquanto o homem se sentaria em suas nádegas 

e apoiaria suas mãos nas pernas da mulher, realizando o ato sexual.  

[...] outra maneira de foder: que a mulher fique de bruços na cama e o homem 

sente em cima de suas nádegas, apoiando-se com as mãos em suas pernas. 

Outra maneira: que a mulher se deite com os braços e as pernas 
completamente abertas e o homem a foda como melhor puder, a não ser que 

seu poder e sua natureza tenham o suficiente. (SJ, parte 3, § 86). 

 

Em uma dessas posições descrita podemos entender o que é proposto para que o casal 

faça, mas na segunda posição parece ser um pouco confuso no final quando se diz que a relação 

dure até que o poder e a natureza tenham o suficiente. Entendemos essa parte se tratando da 

resistência natural do homem no sexo, quando se fala do poder é de sua capacidade e a natureza 

é seu desejo. Mesmo que o objetivo desses aspectos eróticos de posições sexuais seja o de 

melhorar o prazer incluindo o feminino, o homem ainda aparece como agente ativo e 

dominante. Então quando a natureza, entendida como a satisfação do homem, tenha sido o 

suficiente, que ele tenha atingido o orgasmo, a relação sexual chegaria ao fim.  
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Na posição 20 (SJ, parte 3, § 90), a mulher deveria estar próxima de uma parede para 

apoiar-se e utilizar algo como um banco para apoiar especificamente a perna esquerda; nessa 

posição, o homem a tomaria por trás, segurando sua perna esquerda, que estaria levantada, para 

auxiliá-lo a realizar melhor o coito. 

Não se tem relato de um melhor horário para a realização do coito no SJ, mas aconselha-

se que se tenha relações sexuais após o corpo estar descansado, sexo após exercícios físicos ou 

trabalho é prejudicial por aquecer de forma não natural o corpo, e deveria se ter feito a digestão. 

A preferência é que a relação sexual seja praticada após dormir, com exceção dos homens com 

compleição quente e úmida, pois eles não sofrem muito com os danos causados pelo coito, 

sendo aconselhado que durmam após a prática sexual (SJ, parte 1, § 9). Os indícios também 

apontam que o coito deve ser realizado no interior de um quarto com uma cama disponível, 

principalmente para posições deitadas ou em caso de necessidade de apoios para outras posições 

nas quais apenas o equilíbrio não bastaria; nenhuma posição descrita traz qualquer característica 

que faça crer que ocorra ou possa ocorrer em algum ambiente sem uma cama disponível ou ao 

ar livre. 

Na tradição médica do galenismo árabe, que pressupõe a existência de uma postura 

natural e recomendável, as outras seriam desvios nocivos para a saúde e para a procriação e isso 

é visível no próprio discurso do SJ, que ora considera posições sentadas ou em pé como nocivas 

e, adiante, indica posições prazerosas, em contradição ao que havia dito anteriormente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação de mestrado, intitulada “Saúde e Erotismo no Speculum al Joder 

(século XV)”, constituiu-se na tentativa de compreender aspectos da medicina medieval sobre 

manutenção da saúde abordados pela obra catalã Speculum al Joder e a contextualização do 

próprio documento.  

Primeiramente, o Speculum al Joder em nada se diferencia de obras medicinais de 

regimentos de saúde em sua primeira parte, pois, como tentamos demonstrar, é estritamente 

dedicada aos cuidados e à preparação para o coito, onde pudemos traçar paralelos com outra 

obra similar, que é o Liber Minor de Coitu, essencial para comparações entre as duas obras. 

Mesmo que tenhamos traçado tais comparações, as obras possuem suas diferenças por terem 

sido feitas em épocas diferentes: a versão catalã do século XV traz um texto mais propedêutico 

e didático do que a versão latina do século XII. 

A obra muda drasticamente a sua abordagem quando passa a falar sobre aspectos 

femininos, deixando sua característica médica para a manutenção da saúde e se inserindo no 

que definimos como a segunda parte do documento, pertencente ao gênero dos Secretos no 

ocidente medieval. Nessa parte pudemos perceber que o autor busca mostrar os segredos das 

mulheres e que sem esses conhecimentos de nada serviria o poder e o dinheiro, pois o 

comportamento feminino é variável de acordo com a idade e o período do mês. 

Demonstramos, também, a existência de uma estética determinada como bela e que 

parece ter uma relação direta com o tratado sobre estética de Trótula (DOM). O Speculum al 

Joder e a versão catalã de Trótula, que inclui um tratado estético para as mulheres, foram 

encontrados juntos, e isso nos levou a considerar que a estética presente nessa obra feminina 

foi passada para o Speculum al Joder como uma apresentação, aos homens, das características 

de beleza das mulheres. Não parece ser um acidente que as obras estejam juntas, sendo a 

primeira destinada às mulheres e a segunda, aos homens, mesmo não sendo vistas como escritas 

pelo mesmo autor em virtude das características da caligrafia bastante distintas.  

A ruptura do discurso com autoridades médicas se deu, de fato, na terceira parte da obra, 

quando seleciona mais de vinte possíveis posições sexuais seguras, sem apresentar nenhum 

propósito além da obtenção do prazer. Essa terceira parte aparece, então, como um manual 

sexual que traz as posições e as descreve no intuito de ensinar a forma que se deve fazer; é uma 

ruptura com as demais obras médicas do período por não considerar apenas uma posição como 

segura e natural, como no Liber Minor de Coito, no Canon de Avicena ou na obra Provisões 

para o viajante e nutrição para o estabelecido, de Ibn al-Jazzār. 
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A partir dessas considerações, entendemos o Speculum al Joder não como uma única 

obra, mas um compêndio de três obras distintas, colocadas em um único volume. Seu título 

poderia ser o nome apenas da terceira parte, por ser essa obra didática constante de posições 

sexuais que se encaixariam melhor no título dado à obra, mas os indícios demonstrados durante 

o trabalho nos levam a crer que a obra não é um acidente em sua estruturação e o título deve 

ser considerado para a obra como um todo. 

A terceira parte, sobre as posições sexuais, parece ser a mais original nesse contexto 

medieval, pois não se tem conhecimento, até agora, de nenhuma outra obra, no ocidente 

medieval anterior ao Renascimento, que trate das posições sexuais com tal clareza. Essa sua 

originalidade reside no fato de apresentar, já no século XIV ou XV, técnicas corporais em língua 

vernácula ocidental, se tratando de um catálogo de posições sexuais na busca do prazer através 

delas (JACQUART; THOMASSET, 1989, p. 137).  

No Speculum al Joder (primeira parte), como no Liber Minor de Coitu, a prática sexual 

que analisamos é entendida como uma prática de preservação da saúde por meio da eliminação 

do esperma, pois essa era a visão médica da época e é percebida nos dois regimentos. Mesmo 

que seja a visão médica de que o coito era para manter a saúde, as pessoas não o fazem com 

esse intuito, e sim pelo prazer. O prazer é entendido na teoria galênica, principalmente na obra 

De Usu Partium, de maneira biológica, como pertencente ao ser vivo para que a espécie não 

desapareça.  

Buscamos relacionar essa parte, que vai tratar largamente sobre o sentimento de prazer, 

que a mulher sente durante a prática sexual, com a teoria médica. Por mais que a documentação 

não relacione o prazer com a concepção, utilizamos a base teórica para dar suporte à relação do 

prazer com a reprodução, pois, dentro dessas autoridades médicas consideradas pela própria 

obra, o prazer é entendido como fundamental para tornar possível o intercurso sexual e a 

emissão do esperma feminino que se acreditava ser parte da concepção. 

A partir das referências árabes, procuramos estabelecer a influência dessas obras 

orientais no desenvolvimento de um saber sexual e erótico presente no Speculum al Joder; 

ademais, esse erotismo se torna mais explícito com o desenvolver da obra. Enquanto analisamos 

a parte 1 como um regimento preocupado com a sua saúde e a sua manutenção, a parte 2 está 

preocupada com os aspectos estéticos da mulher e em como conquistá-la. A preocupação 

estética pode ser questionada como uma busca por uma parceira saudável e que tinha hábitos 

higiênicos no sentido de manter a saúde, mas nada no momento suporta tal afirmação. 

Constatamos não haver um caráter obsceno na obra, já que, mesmo havendo essa 

exposição de posições sexuais, a obra não é vista como vulgar por ter uma base médica que 
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aparenta dar liberdade para o autor inserir, nesse discurso, as informações que os médicos 

evitaram ao considerar apenas uma posição viável. 

De certa forma, pensamos o documento como uma obra médica que se manifesta contra 

a depressão demográfica ocasionada pelas epidemias nos últimos séculos da Idade Média e a 

visão apocalíptica gerada por um perigo que ameaça a civilização. O papel da Medicina acabou 

por ser o de instigar a alegria de viver na busca por reprimir essa visão de fim dos tempos 

propagada. O Speculum al Joder teria sido pensado, nesse contexto, como uma obra direcionada 

aos homens para relembrá-los dos prazeres da vida, da felicidade na vida sexual, para que 

houvesse um estímulo para a reprodução e a continuação dos homens e mulheres sobre a terra.  
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