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Um médico no harém:  
ciência, corpo e poder

nos dois primeiros capítulos, pudemos 
ler narrativas de autores com perfis distintos, 
mas que desempenhavam funções diplomáticas, 
comerciais ou religiosas. em nenhum desses ca-
sos, as viagens haviam se originado de um con-
vite de algum governante islâmico. nesse sen-
tido, a narrativa do inglês William lempriere 
(m. 1834) guarda, de partida, duas diferenças 
em relação aos relatos produzidos por seus co-
legas viajantes: ele era médico-cirurgião e a sua 
viagem se iniciara porque o príncipe do reino 
de marrocos havia solicitado a presença de um 
médico cristão. Há ainda uma última marca 
distintiva em seu texto. lempriere, diferente-
mente dos outros autores citados até aqui, usou 
expressamente o termo “harém” na capa de sua 
obra, alegando ter sido o primeiro europeu a 
entrar nesse lugar recôndito.

diante disso, caberá analisar duas ques-
tões: por que um governante muçulmano pe-
diria a presença de um médico europeu para 
tratar a sua doença e, na mesma medida, será 
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necessário questionar as razões que levaram lempriere a 
destacar a sua presença no harém real. afinal, como alguém 
que viveu durante os fins do século XViii, o autor saberia 
certamente que outros viajantes já haviam descrito a sua ex-
periência em palácios islâmicos e, em alguns casos, teriam 
entrado inclusive nos cômodos das mulheres dos governan-
tes de tais sociedades. lembremos as observações de Joseph 
Pitton de tournefort e de Jean otter, citadas no Capítulo 2.

a presença desses dois viajantes no harém otoma-
no e persa, respectivamente, nos leva a pensar no status 
do médico dentro dos palácios reais. afora o governan-
te islâmico e os eunucos, o médico era o único homem 
cuja presença no harém se fazia inevitável. é certo que 
nem sempre a sua presença era recorrente. Como veremos 
em lempriere, nos dois palácios mencionados do reino 
de marrocos os cuidados médicos às mulheres eram re-
legados ao segundo plano. de todo modo, quando o go-
vernante assim considerasse conveniente, o médico era 
chamado para cuidar da(s) paciente(s) em questão. neste 
caso, o procedimento usado era o mesmo – ou pelo menos 
descrito de maneira similar – em todos os autores citados, 
como veremos adiante. 

4.1 O médico inglês no Reino de Marrocos

a narrativa de William lempriere nasce de sua via-
gem ao reino de marrocos em 1789, a pedido do príncipe 
mawlay absulem78. Como lempriere notaria no segundo 

78 o príncipe absulem era filho do sultão Sidi muḥammad iii que gover-
nou entre 1757 e 1790, fazendo parte da dinastia alauita, no poder desde 
o século XVii. Ver “alawi morocco” (Pennell, 2003, p. 97-114).
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parágrafo de seu texto, o termo “mawlay” [ي -em ára  موال
be], que o médico grafou como “muley”, era um título de 
honra da família real do marrocos, podendo ser traduzido 
por senhor ou príncipe na língua inglesa. o convite para 
a viagem havia sido feito através do cônsul geral britânico 
em tanger, James matra (1746–1806), para o major-gene-
ral Charles o’Hara (1740–1802), em gibraltar. a propos-
ta ocorria em razão da doença do príncipe e se justificava, 
em boa medida, pela crença em encontrar solução para o 
seu problema de saúde através do conhecimento médico 
europeu. a viagem do médico, iniciada em 14 de setem-
bro, duraria pouco mais de seis meses.

Pouco se conhece sobre a vida particular de lempriere. 
Sabe-se que ele era o terceiro filho de thomas lempriere, 
de Jersey, ilha que pertence à Coroa Britânica e se locali-
za ao norte da França (lee, 1893, p. 34). Sobre as suas 
atividades profissionais, as informações são mais abundan-
tes. lempriere entrou para o serviço médico do exérci-
to ainda jovem. após a sua experiência no marrocos, ele 
viajou – também na função de médico – para a Jamaica.  
os resultados de suas observações foram publicados em 
um livro e se referiam, em resumo, às doenças do exército 
da Jamaica, em um cenário que considerava as interferên-
cias dos trópicos sobre a manifestação de enfermidades, 
no período de 1792 a 1797. o texto veio a público em 
1799. depois disso, lempriere viveu na ilha de Wight, 
na costa sul inglesa, onde se tornou vice-presidente da 
“Philosophical Society” local. o médico deixou o exército 
com o posto de inspetor-geral dos hospitais, morrendo no 
banho em 1834 (lee, 1893, p. 34).
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o seu relato sobre a viagem ao marrocos não demo-
rou a ser publicado. a narrativa composta por 14 capítu-
los – a primeira a inserir o termo “tour” dentre as men-
cionadas aqui – teve a primeira edição impressa em 1791, 
patrocinada pelo próprio autor. dois anos depois, houve 
nova edição, dessa vez publicada com intentos comerciais 
e com a informação de que a obra contava com acréscimos 
e correções. em 1800, o texto ganhou outra edição, con-
tendo a mesma observação ressaltada na edição anterior, 
isto é, a de que a obra recebera adições e correções. Con-
tudo, uma leitura comparada entre as edições de 1791, 
1793 e 1800 revelará que não houve mudanças referen-
tes ao tema do harém. em relação ao texto como um 
todo, verificam-se alterações em relação ao tamanho da 
letra, à grafia e ao destaque dado a determinadas palavras 
através do uso de itálico79. a única diferença notória en-
tre a edição de 1791 e as outras duas era a lista de “assi-
nantes”, contendo 727 nomes. dentre estes, houve quem 
adquirisse mais de uma cópia da obra. Já em 1792, a 
narrativa foi traduzida para o alemão e em 1801 ganhou 
versão para o francês. o texto foi ainda traduzido para o 
português, no qual o nome do médico foi grafado como 
guilherme lempriere.

uma quarta edição em inglês foi publicada em 1813, 
dessa vez, com mudanças significativas em relação às edi-
ções anteriores. o próprio título da obra foi alterado em 
comparação ao original. os 14 capítulos iniciais foram 

79 Por tal razão, usarei a edição de 1800 que está disponível em formato 
impresso, apontando quaisquer discrepâncias em relação às edições de 
1791 e de 1793, quando necessário.
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transformados em 15, com restrição a uma única frase 
para os títulos que encabeçavam os capítulos até à edi-
ção de 1800. além disso, o autor adicionou um texto que 
ocupava as 54 páginas iniciais do livro, cujo título é Visão 
Sucinta da Origem e do Estabelecimento dos Estados Bár-
baros. Somava-se a isso um pequeno “Índice” ao final da 
obra, ocupando quatro páginas. 

as preocupações profissionais de lempriere tiveram 
um peso considerável na construção da sua narrativa, de 
modo que o autor deixaria registrados os seus pressupostos, 
suas práticas e conclusões médicas, ao mesmo tempo que 
abriria espaço para anotações sobre a paisagem, a vida coti-
diana, as construções das cidades e dos portos. adicione-se 
a isso o elemento que o médico considerava inédito até en-
tão: a sua entrada no harém real. logo no início do texto, o 
médico chamará a atenção do leitor para esse fato, afirman-
do que “a santidade do próprio harém real foi aberta para 
minha inspeção” (lemPriere, 1800, p. 3).

embora o médico ressaltasse a sua presença no ha-
rém, é preciso lembrar que a sua viagem não partiu de 
uma motivação espontânea. uma vez que ele prestava ser-
viços para o exército inglês em gibraltar, ele seria con-
vidado a viajar para o marrocos. a aceitação do pedido 
veio através da promessa do príncipe de que a pessoa en-
viada nessa missão teria toda a proteção necessária e seria 
tratada com o mais alto respeito. além disso, o médico 
em questão receberia uma recompensa pelo seu trabalho 
e teria a sua estadia custeada. Por fim, o médico poderia 
voltar para a guarnição, assim que a sua presença fosse re-
quisitada. lempriere ressaltava ademais que a razão mais 
atrativa desse pedido era que o príncipe mouro libertaria 
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um grupo de cativos cristãos tomados como escravos pe-
los “árabes selvagens” (1800, p. 2). 

assim que partiu de gibraltar e chegou a tanger, foi 
iniciada a busca por um intérprete para o médico, uma 
vez que ele não falava árabe. o governador de tanger, 
então, resolveu procurar tal homem em meio às sinagogas, 
durante o horário das preces dos judeus. Como lembrou 
lempriere, um “infeliz judeu, cuja ocupação era a ven-
da de frutas pelas ruas de gibraltar, e que tinha ido para 
tanger apenas para passar alguns dias com a sua esposa e 
com a sua família durante uma festa judaica”, respondera 
que falava tanto inglês quanto árabe (lemPriere, 1800,  
p. 9). desse modo, “sem maior cerimônia, o pobre homem 
foi arrastado para longe de seus amigos e de [sua] casa e 
foi constrangido pela força a me acompanhar” (p. 9).

após iniciar a sua jornada, o que se percebe em lem-
priere é um profundo desconforto em viajar pelo reino de 
marrocos. nos 14 capítulos que compõem o seu texto, o 
tom valorativo e de reprovação em relação à sociedade, à 
economia, aos costumes e especialmente à política mou-
ra é constante. Como um homem do “século das luzes”, 
lempriere via o marrocos como “um país de selvagens 
que vivem longe dos benefícios da civilização e com quem 
o contato não é agradável – longe disso – para as pessoas 
civilizadas” (le tourneau, 1966, p. 115). Portanto, ao 
longo da narrativa, será comum o uso do termo “igno-
rante” para fazer alusão ao povo da “Barbárie”, palavra 
empregada pelos europeus para se referir, grosso modo, ao 
magrebe, como assinalado no Capítulo 1.

Por essas razões, lempriere é, dentre os viajantes 
mencionados aqui, o que mais enfaticamente descreveu as 
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ruínas das cidades por onde passou. a cada cidade atraves-
sada, o médico chamaria a atenção para a degradação em 
que se encontravam as construções arquitetônicas, além 
de ressaltar a miséria do povo, a precariedade da estru-
tura física dos lugares, o cenário de destruição e esterili-
dade que assolava os centros mais povoados e os campos.  
a causa maior deste estado de coisas estava, na sua visão, 
intimamente relacionada à tirania do imperador. o médi-
co afirmava que um inglês dificilmente teria ideia do modo 
como um governo despótico se aproveitava das pessoas.

a crítica aos saberes médicos disseminados no mar-
rocos também compunha a sua narrativa. a chegada de 
lempriere à cidade de arzila [azilah, na costa oeste do 
marrocos] é exemplo disso. a notícia de que um “cirur-
gião cristão” havia desembarcado na cidade fez com que 
muitos pacientes, em um estado “verdadeiramente de-
plorável”, fossem visitá-lo. Contudo, alegaria o médico, 
“foi em vão assegurar a este povo infeliz e ignorante que 
as suas queixas estavam além do alcance da medicina” 
(lemPriere, 1800, p. 16). a tensão entre os seus sabe-
res e práticas médicas e aqueles verificados entre os mou-
ros seguirá por toda a narrativa. 

4.2 A ciência médica: pressupostos mouros, observações 
europeias

Como mencionado antes, o médico inglês havia sido 
chamado ao marrocos – a tarudant [no sul do país] pre-
cisamente – para cuidar do príncipe absulem, que esta-
va com catarata em um dos olhos e com uma queixa de  
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paralisia no outro. o objetivo da viagem, portanto, não 
era tratar as mulheres que viviam no harém. mas, após 
o príncipe reconhecer o sucesso de seu tratamento, lem-
priere seria convidado a dispensar cuidados médicos às 
mulheres de absulem. Como o inglês notou, o sucesso 
ocasionado a partir de seu tratamento “induziu o prín-
cipe a me admitir no Harém, onde havia várias senhoras 
que teriam a oportunidade de [usar] os meus serviços”  
(lemPriere, 1800, p. 96). logo depois, ele também 
atenderia as mulheres do sultão muḥammad iii. o médico 
faria, portanto, visitas periódicas a dois haréns distintos, 
em um período curto de tempo.

antes de entrar nos haréns, o médico deixou re-
gistrados os motivos que ele entendia como causadores 
da doença do príncipe. as queixas de absulem, afirmava 
lempriere, não tinham como ser sanadas, uma vez que o 
seu quadro clínico era agravado pela devassidão. em vir-
tude disso, lempriere prescreveu ao príncipe um regime 
rigoroso, aliado ao uso de remédios tópicos e internos. 
embora o seu paciente não apresentasse dificuldade em 
ingerir o remédio indicado, o médico lembrou que em-
pregou muito tempo para fazer com que absulem com-
preendesse “como um remédio introduzido no estômago 
poderia proporcionar algum alívio para [a dor] nos olhos” 
(1800, p. 92).

dois elementos são importantes nessas declarações 
do médico. o primeiro indica a crítica exagerada das con-
cepções médicas mouras feitas por lempriere. o médico 
inglês censurava não apenas a forma de se diagnosticarem 
as doenças – através da tomada do pulso –, mas também 
o modelo usado na condução do tratamento. a prescrição 
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de remédios internos transformou-se em um grande ponto 
de conflito entre o médico e o imperador mouro, como 
veremos no último item deste capítulo. Já o segundo refe-
re-se ao modo como lempriere explicou o agravamento 
da enfermidade no príncipe, ou seja, a partir da prática da 
“devassidão”.

lempriere criticava a maneira como os mouros 
tratavam as mais diferentes doenças, afirmando que eles 
dependiam principalmente de “remédios tópicos e ra-
ramente fazem uso de medicamentos internos” (p. 21).  
os seus métodos para o tratamento das enfermidades eram 
sangramento, escarificação, fomentações80, além de decoc-
ção de ervas (p. 21). tanto os mouros quanto os judeus se-
lecionavam de “antigos manuscritos árabes que permane-
ciam no país alguns remédios simples” que eles aplicavam 
para várias enfermidades (p. 21). ainda que fosse assim, 
lempriere defenderia adiante que o filósofo natural po-
deria encontrar no marrocos uma rica oportunidade para 
fazer as suas pesquisas e que “o conhecimento da medici-
na, assim como o da botânica, poderia ser melhorado por 
uma viagem filosófica sobre o [monte] atlas” (p. 121).

embora lempriere tenha chamado a atenção para o 
comportamento do imperador – que mostraria insatisfa-
ção em razão do uso de remédios internos para combater 
a doença de seu filho –, a medicina islâmica no marrocos 
não se opunha à administração de medicamentos, como o 

80 a escarificação consiste inicialmente em pressionar a superfície da pele 
para causar inchaço. em seguida, uma lâmina com a ponta aquecida incide 
várias vezes na área doente (gallagHer, 1983, p. 8). Já a fomentação é 
a aplicação de cataplasma quente e úmido sobre a pele, o que fornece calor 
ao corpo com o objetivo de curá-lo (SinClair, 2002, p. 92).
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próprio inglês afirmara antes. nesse sentido, o problema 
maior aqui não se relacionava tanto à ausência do em-
prego de remédios internos, mas ao momento histórico 
vivido pelos mouros. isso pode ser atestado pela passa-
gem em que lempriere declarou: “é bem sabido que eles 
[mouros] eram um povo esclarecido, em um período em 
que a maior parte da europa estava envolvida em igno-
rância e barbárie”. Contudo, em virtude da “fraqueza e da 
tirania de seus príncipes”, eles haviam afundado no “ex-
tremo oposto” e agora podiam somente ser considerados 
como ocupando alguns graus acima do “estado selvagem” 
(1800, p. 73). 

o atraso que lempriere enxergava na medicina 
exercida no marrocos devia-se a uma crescente diferença 
de pressupostos em relação ao que era desenvolvido na 
europa, aliada a uma visão valorativa a respeito desse rei-
no. ocorre que o marrocos – região de influência de inú-
meras sociedades, especialmente as europeias – foi e con-
tinua sendo uma região de procedimentos múltiplos no 
que se refere à cura de doenças. abarcando desde práticas 
herboristas e animísticas de origem berber, passando por 
cuidados de inspiração biológica de cunho islâmico, além 
de curas espiritualistas e mágicas, chegando às “persuasões 
biomédicas europeias” (martinSon, 2011, p. 6), o que 
se verifica é que o marrocos, já nesse momento, possuía 
várias formas de lidar com as doenças e com a busca por 
extirpá-las do corpo. Como lembra tyler martinson, uma 
vez que nem as categorias étnicas nem as categorias mé-
dicas são instâncias rígidas, a “saúde deve, em primeiro 
lugar e acima de tudo, ser analisada e pesquisada como um 
sistema social” (p. 6). 
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martinson (2011, p. 7) chama a nossa atenção para 
o fato de que os “determinantes sociais e culturais da 
doença” são muitas vezes esquecidos ou, então, conside-
rados complicados e sem sentido. entender, contudo, o 
sistema médico como um sistema cultural é essencial para 
compreender “a prevalência do pluralismo médico” (p. 7).  
no caso do marrocos, a medicina árabe, assentada no co-
nhecimento produzido por autores como, por exemplo, 
ibn Sīnā (980–1037) e ibn rušd (1126–1198) – cujos tra-
balhos foram empregados em escolas de medicina euro-
peias até o século XVii –, disputava espaço com a medicina 
galênica, cujo epítome era a “teoria dos quatro humores”.  
a combinação equilibrada dos humores, ou seja, o sangue, 
a fleuma, a bile amarela e a bile negra, mantinha o corpo 
em estado de saúde. Já o excesso ou a deficiência de um 
dos humores causava a doença81. Some-se a tais conheci-
mentos o elemento mágico que, mesmo hoje, é de grande 
valor para a prática da medicina no marrocos. 

lempriere usou o exemplo dessas práticas rituais 
em alguns momentos de seu texto mais para ressaltar a 
superstição dos mouros do que para incorporá-las à con-
cepção da medicina no reino. logo no capítulo 2, quando 
se queixava da ignorância dos mouros em relação aos re-
médios internos, o médico inglês afirmava que o príncipe 
jamais se opusera ao uso de tais remédios. esse comporta-
mento era digno de nota uma vez que os “maometanos” 
recorriam frequentemente aos “encantos e aos amuletos” 

81 os humores se relacionavam aos quatro elementos: ar/sangue; água/
fleuma; fogo/bile amarela; terra/bile negra. Cada elemento, por sua vez, 
era associado a duas das quatro qualidades básicas: quente, frio, úmido e 
seco. Sobre isso, ver Wallis, 2010, p. 7.
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(1800, p. 22). ainda nesse capítulo, lempriere afirmou 
sobre a presença dos santuários – e dos santos ainda vivos 
– e a devoção a eles. 

em relação aos santos, lempriere os separava em dois 
grupos. no primeiro, estavam “aqueles que por meio das 
abluções frequentes, das preces e de outros atos de devoção 
tinham adquirido uma extraordinária reputação para a pie-
dade” (1800, p. 33). Já no segundo, estavam os “ardilosos 
hipócritas que sob a máscara da religião praticam as mais 
flagrantes imoralidades” (p. 33). o médico fazia uma ressal-
va, assumindo que havia alguns deles que exerciam práticas 
de acordo com a sua profissão. dentre esses “negócios”, fi-
gurava o atendimento aos doentes, assim como a assistência 
aos “necessitados e aos infelizes” (p. 33).

lempriere explicou de que modo ocorria tal “idola-
tria” nesta “rude nação”. Quando um “santo maometano 
morre”, afirmava, “ele é enterrado com a máxima solenida-
de e uma capela é erguida sobre o seu túmulo” (p. 32-33). 
na interpretação do médico inglês, esse lugar se tornava, 
então, mais sagrado do que as próprias mesquitas. entre-
tanto, completava o médico, estas “capelas” consistiam 
em um problema para o viajante europeu, uma vez que os 
“mouros, aos passarem por elas, sempre despendem um 
tempo considerável em ofertar as suas devoções aos restos 
mortais dos santos que são enterrados lá” (p. 57).

as visitas aos túmulos de santos são permitidas des-
de cedo na lei canônica islâmica, visto que a “maior parte 
das escolas de ulemás [sábios religiosos] aceitou os mila-
gres dos santos” (SHarot, 2011, p. 73). ainda que a sua 
eficácia em curar doenças e em subjugar espíritos não fos-
se a mais destacada pelos ulemás, os “devotos mais leigos 
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estavam interessados nos poderes taumatúrgicos dos san-
tos” (p. 73). não sem razão, os santos mais populares são 
justamente aqueles que mais se destacaram em compro-
var a presença destes poderes. tanto muçulmanos quanto 
judeus voltam-se às tumbas destes homens em busca da 
“cura completa, pois o poder de cura de um santo vivo 
é frequentemente limitado a certas doenças” (Ben-ami, 
1998, p. 154). 

outra característica da medicina do marrocos, já 
lembrada por lempriere, é o emprego das ervas no tra-
tamento dos pacientes. esta prática não se resumiu, por 
suposto, em um uso leigo. desde o período clássico islâmi-
co, havia autores ocupados em classificar os tipos de ervas 
e as suas propriedades farmacológicas. o persa al-Bīrūnī 
(973–1051) era um deles. ele definiu a farmácia como a 
ciência que identificava os tipos e as formas das “proprie-
dades físico-químicas de materiais brutos e a experiência 
prática de como transformá-los em drogas” (Saad; Said, 
2011, p. 87). Para tanto, um farmacêutico qualificado de-
veria selecionar e determinar as potenciais matérias-primas, 
baseando-se no “conhecimento obtido a partir de agentes 
de cura tradicionais do período pré-islâmico e no conheci-
mento introduzido pelo Sagrado alcorão ou pelo profeta 
muḥammad” (p. 87).

o pluralismo característico da sociedade marroquina 
se revela presente também na farmacopeia. o seu conhe-
cimento foi ampliado e enriquecido a partir dos árabes, 
além da sociedade formada em al-andalus, dos judeus da 
europa e dos povos do Sudão, Senegal e do niger. den-
tre estes grupos, os árabes merecem destaque, uma vez 
que introduziram na literatura farmacológica “centenas 
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de produtos naturais”, em especial, as plantas medicinais.  
assim, o saber prático vinha acompanhado de um comple-
xo domínio teórico. as suas contribuições foram decisivas 
no desenvolvimento do “conhecimento sobre os produ-
tos naturais e nos seus potenciais usos farmacológicos” 
(Saad; Said, 2011, p. 102).

lempriere indicava que as decocções de ervas eram 
um tratamento comum no marrocos, como citado antes. 
o médico não deixou registrados, contudo, os tipos de 
ervas usados e o seu emprego na cura de doenças. Já o 
clérigo inglês thomas Shaw – citado no Capítulo 2 –, que 
trabalhou como capelão em argel entre 1720 e 1732, dei-
xou documentada a sua ampla estadia no norte da áfrica, 
dedicando-se a descrever com vagar as ervas ali emprega-
das. uma delas era a abiga, uma espécie de pinheiro rastei-
ro (Figueiredo, 1913, p. 8). a decocção desta erva era 
usada para combater as febres. ele citava ainda outras es-
pécies de plantas empregadas contra malária, cólicas, diar-
reias, sífilis e contra outras doenças desta classe (SHaW, 
1757, p. 196-197).

Some-se a esses fatores outra característica muito 
evidente na medicina islâmica: o uso de alimentos. o em-
prego de alimentos para combater doenças era indicado 
pelo próprio profeta muḥammad, sendo encontrado tan-
to no alcorão quanto nos dizeres e comportamentos do 
profeta, os ahādīth. a “dieta é uma matéria de fé no islã 
e desempenha um importante papel na manutenção de 
um corpo saudável, da alma e do espírito” (Saad; Said, 
2011, p. 441). o profeta costumava recomendar mais 
alimentos contra as doenças do que ervas ou remédios. 
dentre os alimentos destacados pelo profeta, figuravam a 
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carne, o leite, diversas especiarias, além de frutas como o 
melão, a uva, os cítrus, a abóbora, o figo e a tâmara. no 
sistema médico árabe e, antes dele, no grego antigo, os 
pacientes eram tratados primeiramente através da fisiote-
rapia [exercícios e banhos] e da dieta. Caso estes recursos 
falhassem, as drogas eram usadas, e, por fim, os médicos 
fariam emprego da cirurgia (p. 442). 

além dos citados, o mel era outro alimento de desta-
que na dieta do profeta. Segundo um hadīth, muḥammad 
costumava dizer que o “mel é um remédio para todas as 
doenças” (BouKraÂ, 2014, p. 6). o profeta tinha o há-
bito de indicar o mel não apenas porque era um alimen-
to requintado, mas também por ele trazer boa sorte. não 
sem motivo, o imām persa al-Buḫārī (810–870) intitu-
lou o quarto capítulo de seu “livro da medicina” [Kitāb  
al-Ṭibb] como “tratamento com mel e a declaração de 
deus: onde está a cura para os homens” (p. 6). thomas 
Shaw chamou a atenção para o uso de mel no tratamento 
da varíola, afirmando que o alimento era usado para com-
bater as pústulas (1757, p. 359). 

esse conjunto de características da prática médica 
no marrocos juntava-se, por fim, ao elemento ressaltado 
por lempriere e que se deixou suspenso: a devassidão das 
sociedades islâmicas. diante da explicação do médico in-
glês, que enxergava na luxúria a causa agravante da doen-
ça do príncipe, será necessário perguntar: a indicação da 
licenciosidade sexual era uma forma corrente e plausível 
de se explicar o surgimento de doenças – mesmo na euro-
pa – ou, de outro modo, consistia em um mero julgamento 
valorativo sobre os muçulmanos? eis a matéria de discus-
são do próximo item.
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4.3 A luxúria como causa de doenças 

assim que se familiarizou com o caso do príncipe 
absulem, lempriere afirmou que o seu estado havia sido 
“enervado pelo curso da devassidão” (1800, p. 92). en-
tretanto, as causas da catarata – doença que acometia o 
príncipe – não eram ainda objetivamente claras para os 
médicos europeus. um dos principais cirurgiões de lon-
dres desse período e médico no Hospital St. Bartolomew 
serve-nos como exemplo. Percivall Pott (1714–1789) de-
dicou-se a descrever a catarata e assegurava que, cinquen-
ta anos antes, nem o estado nem a natureza dessa doen-
ça eram “verdadeiramente conhecidos” (1808, p. 139). 
Como ele lembrou, as explicações eram variadas: alguns 
alegavam que a doença se devia ao destempero do “humor 
vítreo”. Para outros, tratava-se de um desequilíbrio do hu-
mor aquoso. Havia quem defendesse como causa a “con-
densação das partículas terrosas” ou mesmo uma “película 
membranosa” (Pott, 1808, p. 139). Portanto, verifica-se 
que não havia durante o século XViii um consenso a res-
peito do que ocasionava tal doença.

não era apenas a doença da catarata que seria justifi-
cada por lempriere em termos de excesso sexual. a hidro-
cele – doença que se caracteriza pelo acúmulo de líquido 
seroso nos testículos (SamHam, 2011, p. 250) – também 
foi explicada em razão da indulgência com que os mouros 
se permitiam certos prazeres e em virtude da prática do 
banho quente logo após a relação sexual (lemPriere, 
1800, p. 20). nesta passagem, o tradutor francês optou 
por uma mensagem mais direta, alegando que a doença 
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era causada pelo “uso imoderado de mulheres e pelos ba-
nhos quentes que os mouros tomam imediatamente ao 
saírem de seus deboches” (1801, p. 23).

ainda que ao longo do século XViii os médicos te-
nham passado a colecionar “os sintomas epidemiológicos 
e clínicos” das doenças (BerCé apud le goFF, 1997, 
p. 163), a explicação sobre a(s) causa(s) da hidrocele não 
era unânime. Percival Pott escreveu um trabalho inteira-
mente dedicado ao tema da hidrocele, mas não chegou 
a uma posição sobre o que ocasionava essa doença. Pott 
usava como fonte teórica outra autoridade médica, o ho-
landês Frederik ruysch (1638–1731), e afirmava que este 
era da opinião de que a hidrocele “procede de um estado 
varicoso dos vasos espermáticos” (Pott, 1768, p. 93).  
a conclusão de Pott, contudo, era que não se podia apon-
tar se esse estado era a causa ou o efeito da doença.

dentre os europeus, também encontraremos neste 
momento fatores de cunho sexual para explicar as causas 
das doenças humanas. após um rápido aumento da sífilis 
no século XVi, as autoridades políticas europeias instituí-
ram “campanhas de moralização dos costumes sexuais”, 
nas quais o principal alvo era a repressão da prostituição. 
Como escreveu Sergio Sabbatini, “as prostitutas, já no sé-
culo XVi, haviam sido identificadas como a causa prin-
cipal da disseminação da sífilis e havia muito tempo que 
sofriam em razão de tal estigma” (2008, p. 108). as visitas 
regulares às “casas de má reputação” e, por conseguinte, 
a “punição terrestre pelo pecado da luxúria” levaram as 
autoridades a criminalizar a prostituição (daViS, 1993,  
p. 65). em Paris, leis de 1791 e de 1793 “proibiram a pros-
tituição abertamente e autorizaram a prisão de qualquer  
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mulher” que fosse encontrada nas ruas oferecendo os seus 
serviços (merianS, 1996, p. 43). 

não se pode admitir que as medidas de regulamen-
tação ou de criminalização da prostituição que se segui-
ram desde o século XVi se fundamentavam na dissemi-
nação da sífilis. de todo modo, ações desta natureza são 
encontradas em várias partes da europa. Se na inglaterra 
as prostitutas tinham as suas testas marcadas com ferros 
quentes, na alemanha, elas “poderiam ser afogadas, quei-
madas ou enterradas vivas” (FederiCi, 2004, p. 214). 
a proibição desta atividade “eventualmente venceu, gra-
ças, em grande parte, ao ressurgimento religioso do século 
XVi: as reformas Protestante e Católica” (toulalan; 
FiSHer, 2013, p. 395). Como defende guido ruggiero, 
o que se destaca neste processo é que a “associação dessa 
doença virulenta com o sexo ajudou a confirmar o pro-
fundo mal-estar da sociedade ocidental com os prazeres 
carnais” (apud turner, 1993, p. 20). 

antes disso, no período medieval, outra doença as-
sociada aos excessos sexuais era a lepra. o estudioso fran-
cês e beneditino Pierre Bersuire (c. 1290–1362) observou 
que a lepra poderia significar qualquer pecado, mas repre-
sentava especialmente “o pecado da luxúria” (grigSBY, 
2004, p. 41). importante ressaltar que a conexão entre 
lepra e luxúria indicava que a primeira era um efeito cola-
teral da segunda e não propriamente a sua consequência, 
como argumentava a classe médica. as causas comumen-
te atribuídas à lepra eram os “pecados espirituais”, mais 
precisamente, “a inveja, a raiva e a avareza” (p. 41). Para 
Bryon grigsby, a associação feita entre a lepra e o sexo foi 
desenvolvida e formalizada em virtude do aparecimento 
da sífilis. 
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Se a lepra e a sífilis eram intimamente relacionadas 
ao pecado da luxúria, a masturbação e a sodomia não cau-
savam menores estragos na interpretação dos médicos eu-
ropeus. Sobre a masturbação, cabe citar as reflexões do 
médico suíço Samuel-auguste tissot (1728–1797). em 
1760, tissot publicou um livro sobre o onanismo ou, 
como se lia no subtítulo, “dissertação sobre as doenças 
produzidas pela masturbação”. no capítulo dedicado aos 
“perigos particulares” dessa prática, o médico afirmava 
que a masturbação “era mais perniciosa do que o excesso 
[sexual] com as mulheres” (tiSSot, 1770, p. 81). influen-
ciado pela “teoria dos humores”, tissot defendia – assim 
como Hipócrates – que o frequente hábito da masturba-
ção dilatava as “veias seminais” (p. 84). 

tal “deboche”, por ser praticado sozinho, não pos-
suía limites, o que tornava as pessoas entregues perma-
nentemente às “ideias lascivas”. a fadiga contínua fazia 
com que esses pacientes sucumbissem a “todas as doenças 
do cérebro, à melancolia, à catalepsia, à epilepsia, à imbe-
cilidade, à perda de sentido, à fraqueza do tipo nervoso 
e a uma série de doenças semelhantes” (tiSSot, 1770, 
p. 85). este “triste estado”, digno de “pena”, poderia ser 
remediado através de “exercícios, uma dieta leve e uma 
séria ocupação de tempo do paciente” (Porter, 1992, 
p. 141). em resumo, tratava-se de restabelecer o equilí-
brio dos humores perdido após o excesso de masturbação. 
Para tanto, tissot ressaltava a necessidade de se levar em 
consideração os seis elementos não naturais que serão in-
dicados adiante. 

a sodomia era outra prática que, segundo os euro-
peus, poderia gerar o aparecimento de doenças. é neces-
sário lembrar que a sodomia, a partir de uma perspectiva 
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legal ou penal, não indicava apenas a relação homossexual 
masculina. ela se referia ao coito anal entre dois homens 
ou entre um homem e uma mulher (deWald, 2004,  
vol. 3, p. 194). uma vez que a sodomia era entendida 
como um ato contra a natureza, esse tipo de comporta-
mento poderia gerar consequências nefastas. Foi justa-
mente a crença na corrupção física e moral que estimulou 
as autoridades da cidade de lucca, na itália, a associar a 
prática da sodomia com a sífilis. 

ocorre que durante a campanha francesa na cida-
de de nápoles, no século XV, houve um surto da doença 
que os napolitanos nomearam de “mal francese” [doença 
francesa]. os franceses, por sua vez, descreveram a doença 
como “sífilis napolitana”. em virtude da rápida propaga-
ção da doença, os governantes da cidade de lucca logo 
lançaram a sua explicação para esse mal: tratava-se da as-
sociação entre o mal francese e a prática da sodomia. Para 
contornar a situação e manter-se no poder, a oligarquia da 
cidade passou a controlar a “vida política, social, moral e 
religiosa” de seus cidadãos. então, aqueles que se compor-
tassem de uma “maneira pouco ortodoxa”, desrespeitan-
do as leis da cidade, corriam o risco de ser repreendidos 
(Siena, 2005, p. 239). 

nas sociedades islâmicas, o comportamento libidi-
noso era potencializado tanto por um elemento já citado 
por lempriere – o uso dos banhos – quanto pelo calor 
do clima. Se os muçulmanos eram vistos como excessiva-
mente entregues à luxúria, era o banho [ḥammām] o local 
por excelência desse comportamento libidinoso (KoSSo; 
SCott, 2009, p. 182). Para as mulheres em especial, os 
banhos eram uma “fonte ou uma prova de doenças e do 
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excesso sexual”. o clima quente, por sua vez, era interpre-
tado por Prosper alpini (1553–1617), médico e botâni-
co italiano, como o motivador de “doenças”, tais como o 
“adultério, a sodomia e a bestialidade” (KoSSo; SCott, 
2009, p. 184). o próprio lempriere havia ressaltado a 
interferência do clima na formação do “caráter mouro”. 
Para o médico inglês, o clima tanto estimulava e excitava 
as “paixões viciosas” quanto por meio de sua “influência 
debilitante e relaxante” contribuía para enfraquecer “as 
energias mais nobres da mente” (1800, p. 200). 

Sobre o clima, em particular, há que se notar que 
as teorias médicas o utilizaram de forma corrente com a 
intenção de explicar as razões de diversas doenças. os ser-
viços médicos desenvolvidos tanto pelo exército quanto 
pela marinha britânica foram durante o século XViii “a 
vanguarda da medicina neo-Hipocrática – esboçada por 
thomas Sydenham (1624–1689) – que enfatizou a fun-
ção do clima e de outros fatores ambientais na produção 
de doenças” (HudSon, 2007, p. 93). era o clima quen-
te dos países tropicais, contudo, o mais ressaltado pelos 
autores modernos. Como lembrou Hans Sloane (1660–
1753), médico e naturalista irlandês, era de conhecimento 
comum que “as doenças das possessões imperiais ‘eram 
todas muito diferentes daquelas que existem na europa’” 
(HudSon, 2007, p. 34).

Se as autoridades ainda refletiam sobre o teor dessa 
diferença assinalada por Sloane, um elemento se revelava 
recorrente: a devassidão nos países quentes. o deboche 
que tinha lugar nos trópicos não se resumia a um exces-
so de apetite sexual dos nativos, mas contemplava todo 
o comportamento desregrado em relação aos prazeres. 
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lempriere havia chamado a atenção para o fato de que o 
seu paciente, o príncipe absulem, era “imoderadamente 
complacente com as suas paixões, quando ele pode apre-
ciá-las sem muita dificuldade”. o príncipe havia se acos-
tumado a beber – e em grande excesso – uma forte bebida 
destilada. depois de abandonar essa prática, ele estava, 
então, devotado ao “amor das mulheres” (lemPriere, 
1800, p. 105). 

a ligação entre o calor e as doenças, para os médicos 
do século XViii, indicava que os “climas destemperados” 
provocavam mudanças nos humores do corpo (elmer; 
grell, 2004, p. 324). desde galeno (129–c. 199), os 
médicos acentuavam os seis elementos não naturais que 
afetavam a saúde: o ar; o exercício e o repouso; a alimen-
tação e a bebida; a excreção e a retenção; o sono e a vigília 
e as paixões da alma (VaugHt, 2010, p. 193). a intem-
perança era justamente o excesso de qualquer um desses 
elementos, dado que a “moderação imprópria das pai-
xões” se relacionava às doenças. Se aos povos estrangeiros 
eram atribuídas as características da “intemperança, do 
hermafroditismo, do lesbianismo e da sodomia”, a europa 
era definida, por contraste, como o lugar da “temperança, 
da heterossexualidade, da monogamia religiosamente san-
cionada e dos imperativos reprodutivos” (toulalan; 
FiSHer, 2013, p. 500). 

Como nota david arnold, “a divisão do globo en-
tre terras temperadas e tropicais foi se tornando mais e 
mais estabelecida” em meados do século XViii e isso ocor-
ria evidentemente em razão do “comércio, da literatura 
de viagem e da exploração científica” (arnold, 1997, 
p. 306). esse processo tem raízes no início da chamada 
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modernidade, com o adensamento das explorações eu-
ropeias em regiões tropicais. a consequência foi a opo-
sição entre as zonas “temperadas” e as zonas “tropicais”, 
ou seja, “destemperadas”. enquanto a região tropical era 
“selvagem, incontrolável e perigosa”, a zona temperada 
exibia a “calma e a sobriedade de lugares mais ao norte” 
(arnold, 1997, p. 307). aqueles que viajavam para as 
regiões “destemperadas” alertavam sobre o seu clima “ca-
prichoso” e “frequentemente maléfico”. em um ambiente 
tão hostil, não é surpreendente que as doenças se revelas-
sem mais violentas. 

a temperança europeia era, de outro modo, menos 
um sinônimo da ausência da luxúria do que da busca pelo 
equilíbrio sexual. Por tal motivo, esse fator também foi 
empregado para explicar o aparecimento e a dissemina-
ção das doenças que ocorriam na europa. Como lembrou 
anne-marie drouin-Hans, o século XViii foi o apogeu da 
“confusão de imagens entre desejo, prazer e sofrimento” 
(1995, p. 111). não sem razão, a sífilis passaria a ser co-
nhecida neste momento como a “doença galante”, afinal, 
o agente social de tal doença contemplava, de uma só vez, 
o estado amoroso, a relação sexual com alguém doente, 
o bordel e a prostituta. Havia, porém, uma diferença evi-
dente entre o modo como alguns europeus explicaram o 
surgimento das doenças nas sociedades europeias e nas 
islâmicas. enquanto naquelas a luxúria se referia a um 
evento localizado, nestas últimas, a devassidão era tomada 
como uma marca local, portanto, como uma característica 
que antecedia a própria doença.

antes de examinar este tópico, é importante res-
saltar o conjunto de razões disponíveis para explicar o  
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surgimento de doenças tanto na europa quanto nas re-
giões islâmicas. enquanto a medicina galênico-islâmica ge-
ralmente atribuía as doenças a causas naturais, a medicina 
profética – citada acima – acreditava na ação dos maus 
espíritos [os jinns] ou no poder divino, além de considerar 
as próprias causas naturais. na europa, a natureza também 
era vista como motivadora de doenças, assim como os de-
sígnios divinos. Contudo, ao lado desses fatores, nota-se 
que justificativas de cunho sexual estiveram presentes, em 
maior ou em menor medida, nas teorias de médicos euro-
peus, como pudemos notar antes. 

Verifica-se, portanto, que o vício da luxúria não era 
uma prática que os europeus considerassem exclusiva das 
sociedades islâmicas. ele também era notado entre os pró-
prios europeus. lembremos o que dizia o crítico e drama-
turgo inglês, John dennis (1658–1734), a respeito dessa 
matéria. Para ele, a sodomia era um dos “quatro ‘vícios 
reinantes’ na inglaterra”. os jogos de azar, as bebidas al-
coólicas e o “sexo excessivo com mulheres” eram os ou-
tros três males (1698 apud CraWFord, 2007, p. 202). 
Sobre a itália, os viajantes afirmavam que as mulheres es-
tavam frequentemente “trancadas em casa”. Fato que os 
levava a apontar tal “restrição excessiva” como a causa 
da licenciosidade (SuranYi, 2008, p. 136). na França, 
a tradução do dicionário médico de robert James82, entre 
1746 e 1748, incitou uma campanha contra a prática da 
masturbação, levando tissot – médico já citado – e Jean 

82 robert James (1703–1776), médico inglês, publicou A Medicinal  
Dictionary em três volumes, entre 1743 e 1745. dentre os colaboradores 
de sua obra, estava o seu amigo Samuel Johnson – citado no Capítulo 1. 
Sobre isso, ver Wiltshire, 1991, p. 5-6.
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Jacques rousseau a colocarem o paciente como vítima da 
“ordem social depravada que fez o homem se afastar de 
sua verdadeira natureza” (muCHemBled, 2008, p. 143). 
não é demais lembrar que os médicos defendiam que a 
masturbação arruinava a saúde, especialmente dos jovens, 
causando epilepsia, convulsões e até mesmo a morte. 

Se a luxúria era uma causa possível de doenças tanto 
entre os europeus quanto entre os muçulmanos, por que 
esse componente ganhava preeminência quando se referia 
às sociedades islâmicas? a resposta para essa questão in-
dica que o problema não era tanto de ordem médica, mas 
religiosa. ocorre que, nas sociedades do levante, os vícios 
– a luxúria em particular – eram encarados pelos euro-
peus como uma prática corrente e incentivada pelos mu-
çulmanos. os pontos de conflito entre o comportamento 
sexual cristão e o islâmico eram variados. Veja-se como 
exemplo o polímata persa ibn Sīnā. em um de seus textos 
médicos, ele defendia a liberdade de relações sexuais para 
os jovens, pois assim eles evitariam problemas perniciosos  
(aViCenne, 1956, p. 25). Postura semelhante é encon-
trada em um famoso médico turco, Kemal Paşa zade  
(m. 1534). Para evitar o desequilíbrio humoral e o apare-
cimento de doenças, esse médico aconselhava as relações 
sexuais regulares na vida adulta e “em certos casos, na 
ausência do intercurso, a masturbação poderia ser usada” 
([s. d.] apud ze’eVi, 2006, p. 32). 

direcionamentos como esses eram comuns porque a 
própria tradição islâmica incentivava os prazeres advindos 
do sexo. desde o nascimento, ao muçulmano é concedido 
o direito de satisfazer as suas “capacidades física, intelec-
tual e espiritual”. o sexo, então, adquire “o seu sentido 
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real e pleno”, significando não somente o meio de perpe-
tuar a espécie ou de obter prazer e satisfação, mas também 
“o culto ao altíssimo e uma das formas de adquirir Sua gra-
ça e benção” (SaYFuddin; muHametoV, 2004, p. 24). 
em virtude disso, o que ocorria – já desde o aparecimento 
do islamismo – é que as sociedades muçulmanas passaram 
a ser retratadas como lascivas83. as sociedades asiáticas, de 
uma forma ampla, eram representadas a partir do vício da 
luxúria. lembremos que a “Companhia das Índias orien-
tais” da inglaterra construía hospitais com a intenção de im-
pedir que os doentes sucumbissem ao seu “vício favorito”, 
ou seja, o deboche (BruiJn, 2009, p. 96). 

nas sociedades cristãs, no início da modernidade, 
a posição da igreja católica em relação ao sexo não dife-
ria daquela que havia sido prescrita ao longo do período 
medieval. isto é, o sexo era visto como maculado, sen-
do a virgindade considerada o “estado mais desejável”  
(WieSner, 2000, p. 57). Por tal razão, era esperado, ao 
menos em teoria, que membros do clero e das ordens reli-
giosas permanecessem castos. Contudo, uma vez que o cor-
po e os seus desejos sexuais haviam sido criados por deus, a 
doutrina católica aceitava as relações sexuais, desde que (i) 
praticadas dentro do casamento, (ii) não fossem feitas aos 
domingos e em feriados santos e que (iii) pudessem levar à 
procriação. nesse último caso, o corpo do homem é que 
deveria ficar sobre o corpo da mulher, o que ficou conheci-
do como “posição missionária” (WieSner, 2000, p. 58). 

83 os ataques se deviam inicialmente ao profeta muḥammad que era visto 
como um homem depravado, sendo retratado em vários textos cristãos 
como um “libertino sexual” (SmitH, 2007, p. 33).
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a exaustão sentida logo após o coito era a prova 
evidente de que o sêmen era um nutriente precioso, no 
“estágio final da digestão” (HorStmanSHoFF; King; 
zittel, 2012, p. 371). então, mesmo que um pouco des-
se líquido fosse excretado, ainda assim, faria muita falta. 
o sêmen era também responsável por todas as qualida-
des do homem: “sua voz grave, sua musculatura, barba, 
tez corada, sua coragem e sua ‘generosidade’” eram uma 
consequência da força vital presente nesse “licor precioso” 
(nYe, 1993, p. 60). Portanto, o homem que não desper-
diçasse desenfreadamente o seu sêmen era fortificado por 
retê-lo e apresentava “geralmente constituições robustas, 
atléticas, do tipo mais atraente para o sexo oposto” (nYe, 
1993, p. 70).

dada a necessidade de “poupar” sêmen e de utilizá-lo 
com fins procriadores, não é de espantar que os ataques à 
masturbação fossem se tornando mais virulentos ao longo 
da modernidade. Sobre isso, louis Saporta, médico de ori-
gem catalã, explicava a um jovem paciente no século XVi 
que “o seu efluxo seminal ou ‘gonorreia’ não era devido 
a uma abundância de sêmen, mas ocorria em virtude da 
fraqueza e da flacidez dos vasos espermáticos, [condição] 
que ele havia adquirido, entre outras razões, por frequen-
tes retrações do prepúcio e pelo derramamento de esperma 
que se seguia” ([s. d.] apud StolBerg, 2003, p. 703). Já o 
clérigo inglês de inclinações calvinistas e médico praticante 
richard Capel (1586–1656) defendia, em 1633, que a mas-
turbação não era apenas um “pecado contra a natureza”, 
mas era também o que tornava os homens “impróprios para 
o casamento” e o que causava nos seus corpos “podridão e 
enfraquecimento” (apud StolBerg, 2003, p. 703). 
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diante das várias teorias expostas, fica patente a for-
ma distinta como a luxúria era empregada para explicar as 
doenças nas sociedades europeias e nas asiáticas. uma vez 
que no caso da europa a lascívia provocava o aparecimen-
to de doenças venéreas ou que eram resultado da puni-
ção divina, restava aos pacientes o esforço por manter um 
comportamento regrado, longe dos vícios, ou seja, “tem-
perado”. Já a aplicação da luxúria como causa de doenças 
entre os muçulmanos era uma forma de comprovar o tra-
ço persistente deste vício entre estes povos. no levante, as 
doenças se originavam da lubricidade justamente porque 
essas sociedades incentivavam tal prática. em um cenário 
de abundância sexual, a doença era uma mera consequên-
cia. essa postura não indicava um preceito médico, mas 
uma característica das sociedades islâmicas, e foi usada 
por lempriere sempre que lhe foi conveniente. 

4.4 A medicina europeia: práticas leigas, influência árabe 
e “revolução científica”

Conforme foi notado anteriormente, as práticas mé-
dicas no marrocos reverberavam, além do conhecimento 
árabe, aquele apreendido da medicina antiga – saber este 
exaltado por lempriere. ainda que fosse assim, isso não 
foi suficiente para que o médico inglês mostrasse deferên-
cia pela medicina no marrocos. lempriere acreditava que 
a medicina e as ciências de um modo geral haviam entrado 
em decadência entre os mouros. diante disso, devemos 
nos colocar as seguintes questões: de que forma era pra-
ticada a medicina nas sociedades europeias? e, de outro 
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modo, por quais razões a sociedade árabe, que desenvol-
vera e preservara diversos recursos científicos, passou a ser 
vista como atrasada e em ruínas? estas duas perguntas aju-
darão a elucidar uma das questões colocadas no início des-
te capítulo, isto é, quais razões levaram absulem a pedir a 
presença de um médico europeu para tratar a sua doença. 

o status que o marrocos ocupava na mente do mé-
dico inglês era mais baixo do que a posição do império 
otomano e da Pérsia. isso podia ser notado certamente 
não apenas em lempriere, mas nas sociedades europeias 
de um modo amplo. Por tal razão, e uma vez que a socie-
dade árabe já vivera o seu esplendor – como ele afirmava 
–, não restara nada de significativo, fosse na medicina, fos-
se nas artes, fosse na economia. especialmente em relação 
à medicina, a crítica de lempriere devia-se às caracterís-
ticas particulares dos mouros na condução do tratamento 
médico. Como se sabe, uma das influências médicas no 
marrocos era aquela praticada pelo profeta muḥammad, 
a qual não era baseada nos “experimentos médicos”, mas 
em especial no “conhecimento médico acumulado da cul-
tura antiga e da tradição” (Saad; Said, 2011, p. 104). 
uma vez que tal condução revelava-se distinta daquela que 
o médico considerava eficiente, a sua conclusão era de que 
os mouros estavam atrasados nesta matéria. 

embora não haja muitas informações disponíveis 
sobre a formação médica de lempriere, é possível sa-
ber através de seus trabalhos que se tratava de um ho-
mem licenciado, pois a sigla “m.d.” [Medicinae Doctor] 
era indicada na obra Popular lectures, de 1830. o fato de 
se apresentar como um médico [physician] indicava que 
ele obtivera um treinamento na universidade (Porter, 



marina de oliveira Soares328

1995, p. 11). a preocupação de lempriere em se dife-
renciar daqueles que não haviam tido formação médica 
universitária era evidente. Já dentro do harém do príncipe 
absulem, ele acusara as mulheres de considerá-lo um “em-
pírico ignorante” que não conhecia nada de sua profissão 
(lemPriere, 1800, p. 100-101). desde o período me-
dieval, a “distinção entre medicina teórica e prática tinha 
sido exagerada pelos médicos instruídos, e os jogos de 
poder dentro das universidades exacerbaram essa tensão” 
(magner, 2005, p. 213). 

tal tensão ocorria porque havia muitos “charlatões” 
que praticavam a medicina de forma irregular e que eram 
referidos, de uma forma generalizante, como empiristas 
(KaSSel, 2005, p. 75). roy Porter os colocaria dentro 
do grupo de “médicos leigos” em oposição aos “médicos 
profissionais” (apud Wear, 1992, p. 92). entre os pri-
meiros, estavam os barbeiros ou barbeiros-cirurgiões que, 
além de “barbearem e de cortarem o cabelo, realizavam 
operações menores, incluindo sangria e escavação – apli-
cando sanguessugas – e arrancavam os dentes” (p. 80).  
os boticários também compunham este grupo, vendendo 
remédios compostos e oferecendo “aconselhamento médi-
co”. Somem-se a eles os designados como empíricos, cuja 
atuação devia incomodar os médicos-cirurgiões, uma vez 
que eles se especializavam no “tratamento de uma condi-
ção cirúrgica única, como fraturas, cataratas ou hérnias” 
(p. 80). enquanto os barbeiros possuíam algum tipo de 
aprendizado formal, mesmo em universidades, os empíri-
cos eram autodidatas e eram treinados informalmente por 
amigos ou familiares.
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é preciso salientar, contudo, que apenas uma pe-
quena minoria de médicos na inglaterra tinha formação 
universitária. a concentração destes profissionais era, por 
suposto, em londres, “onde a Corte, a cidade e o Par-
lamento forneciam a maior reunião de pacientes próspe-
ros”, o que gerava maior renda aos médicos (Porter, 
1995, p. 6). a formação universitária não era o único 
meio de um médico tornar-se “profissional”. tanto em 
londres quanto em Paris – cidade que possuía uma tra-
dicional universidade para o ensino de medicina –, havia 
guildas especialmente dedicadas a avaliar e a certificar os 
médicos (lindemann, 2010, p. 129). 

no início da chamada modernidade europeia, a me-
dicina profissional ganhava espaço, mas continuava con-
vivendo com os tratamentos leigos, baseados em ervas ou 
mesmo em amuletos e em magia84. lembremos que galeno,  
autor prestigiado nessa época, mencionava mais de 450 
ervas com valor medicinal (le goFF, 1997, p. 349).  
as mudanças nas práticas médicas eram, todavia, notó-
rias. a medicina universitária, assim como a cirurgia e a 
botânica médica, passaram por transformações ao longo 
dos séculos XVi e XVii, sendo os elementos envolvidos 
neste processo tanto de ordem intelectual quanto social 
(Wear; FrenCH; lonie, 1985, p. 250). em tal curso 
de mudanças, “os escritores médicos do século XVi sentiam 
que estavam rompendo com o passado árabe e medieval”. 
a crença era de que “eles estavam criando uma reforma 
para a medicina da qual o elemento central era a purifica-
ção e a assimilação do conhecimento grego” (p. xi). 

84 Para um amplo cenário da medicina europeia neste período, ver Conrad,  
1995 – em especial, os capítulos 5, 6 e 7.
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esta inclinação em direção ao conhecimento grego 
não significou, por outro lado, o esvaziamento da tradição 
médica islâmica na europa. Cabe lembrar que nas regiões 
islâmicas do período clássico – correspondente, aproxi-
madamente, à “idade média” cristã –, a medicina trans-
cendia “barreiras de religião, linguagem e país” (SaVage-
-SmitH apud loudon, 2001, p. 41). nesse sentido, a 
expressão “medicina islâmica” não deve ser interpretada 
como equivalente apenas à sociedade árabe e à religião 
islâmica. Como afirmou Hormoz ebrahimnejad, nenhum 
médico ou historiador muçulmano durante o período 
medieval usava o termo “islâmico” para tratar o tema da 
medicina (apud gÜnergun; raina, 2011, p. 259).  
a produção textual médica, embora se apresentasse de 
forma predominante em árabe, era composta por médicos 
falantes de muitos idiomas: árabe, persa, siríaco, hebraico 
e turco. igual ressalva deve ser feita em relação à religião, 
uma vez que médicos cristãos e judeus também estiveram 
presentes no desenvolvimento do conhecimento e da prá-
tica médica85. Por fim, é importante não tomar a medicina 
islâmica como mera transmissora do conhecimento grego 
antigo. nela, é possível verificar uma “estrutura lógica e 
coerente” própria em relação à medicina praticada pelos 
gregos (meri, 2006, p. 43).

dentre as contribuições dos médicos islâmicos esta-
vam: noções mais bem elaboradas de patologia, conheci-
mento de novas doenças – varíola e certas enfermidades 
dos olhos são algumas delas –, novas técnicas cirúrgicas 

85 Sobre as influências recíprocas entre cristãos, judeus e muçulmanos, ver 
meri, 2006, p. 393-394.
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e de instrumentação e uma extensa farmacologia. no 
primeiro texto oficial sobre farmacopeia publicado na 
europa, em 1499, o médico de Florença, ludovico dal  
Pozzo toscanelli, revelava a influência dos tratados islâ-
micos sobre medicamentos simples e compostos, assim 
como a presença de inúmeras especiarias e ervas impor-
tadas com finalidades médicas. Para emilie Savage-Smith, 
a influência da medicina islâmica sobre a europa se deu 
por três vias: através dos textos; por meio do transporte 
de mercadorias pelos comerciantes e através das observa-
ções dos viajantes que se deslocavam para o levante (apud 
loudon, 2001, p. 43). os contatos promovidos entre 
um lado e outro do mar mediterrâneo foram decisivos 
para instaurar as trocas de conhecimentos médicos entre 
cristãos, judeus e muçulmanos. 

Sobre isso, nabil matar nos conta um episódio inte-
ressante. em 1648, após o soberano do marrocos, então 
com setenta anos, ter sido acometido por uma doença nos 
olhos e precisar de cirurgia, o seu filho Sīdi cabdallah en-
viaria uma delegação para amsterdã a fim de consultar os 
melhores doutores da cidade. o objetivo era conseguir que 
um destes médicos fizesse a cirurgia no paciente86. Quan-
do o pedido foi negado por um cirurgião, os marroqui-
nos apelaram à Corte Holandesa – com cuja operação esta 
estava familiarizada –, buscando fazê-la pagar pelo avan-
ço que havia recebido. após passar o verão e o outono  

86 em 1651, o navegador e explorador holandês david de Vries (1593–
1655) seria apontado cônsul da Holanda no marrocos. Foi de Vries quem 
escreveu uma carta aos estados daquele país, relatando o pedido de Sīdi 
cabdallah por “alguns bons cirurgiões” para tratar a doença de seu pai 
(CaStrieS, 1923, p. 530-532). 
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na Holanda, a delegação voltou para casa, afirmando que 
havia aprendido “práticas médicas e jurídicas de seu país 
hospitaleiro” (matar, 2009, p. 24). esse relato demons-
tra como os médicos muçulmanos buscavam auxiliar os seus 
colegas europeus esperando receber a sua reciprocidade.

além das viagens, outro notório instrumento de dis-
seminação do conhecimento médico eram as universida-
des. um dos mais importantes centros médicos desde o 
período medieval era a escola de Salerno. ali, havia tanto 
professores árabes quanto o empenho em traduzir os tex-
tos árabes para o latim (eSSa; ali, 2010, p. 246). Para 
george Sarton, belga considerado o fundador da discipli-
na “história da ciência”, a cirurgia se tornava disponível 
aos leitores de latim devido à “estimada experiência mé-
dica na literatura árabe” (1927 apud garField 1985,  
p. 246). Foi em virtude desse cenário que o persona-
gem conhecido como rogerius ou rogério de Salerno  
(c. 1140–c. 1195), “o primeiro e maior cirurgião de Saler-
no”, pôde escrever o seu tratado sobre cirurgia. 

dentre os destacados tradutores de textos clássicos 
deste período, estavam Constantinus, também conheci-
do como leo africanus (1020–1087), que trabalhou em 
Salerno, e gerardo de Cremona (1140–1187), que pas-
sou boa parte de sua vida em toledo. os dois tradutores 
viveram em uma “zona de transição árabe-cristã”, como 
chamou david tschanz (2003), ou seja, não se trata de 
coincidência verificar que Salerno, com o seu notório 
centro de medicina, estivesse próxima à “Sicília árabe”, 
nem que a universidade de montpellier, fundada em 1220 
no sul da França – com o seu curso de medicina aberto 
em 1221 –, estivesse perto da fronteira com alandalus.  
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dentre os textos traduzidos por gerardo de Cremona, es-
tava aquele que se tornou amplamente conhecido na eu-
ropa: o Cânone de Medicina, de ibn Sīnā, obra que supe-
rou 70 edições diferentes entre 1500 e 167487.

a influência do Cânone de Medicina na europa se 
fazia notar até mesmo quando os escritores passaram a 
esboçar uma atitude negativa em relação aos textos mé-
dicos árabes. isso se explica pelo fato de tal livro conter 
os ensinamentos médicos clássicos em um formato mais 
“compacto e lógico do que os escritos originais de galeno  
e de Hipócrates” (PaaVilainen, 2009, p. 71). mesmo 
os oponentes da medicina islâmica usavam o texto do 
pensador persa para construir as suas reflexões, ainda que 
a intenção fosse somente discordar do que afirmava ibn 
Sīnā. diante dos traços gerais da influência árabe na me-
dicina europeia, podemos, então, retomar o problema re-
corrente na narrativa de lempriere: quais razões levaram 
os europeus a engendrar uma atitude negativa em relação 
à medicina islâmica ao longo da modernidade?

a resposta para essa questão está em um processo 
de mudanças que afetou não apenas a medicina, mas espe-
cialmente as ciências da natureza, e que é considerado por 
muitos pensadores como a origem da mentalidade mo-
derna: a “revolução científica” ocorrida na europa88. não 
faz parte dos objetivos deste livro investigar por que tais  

87 Sobre as traduções e a recepção da obra de ibn Sīnā na europa, ver 
Siraisi, The changing fortunes of a traditional text: goals and strategies in 
sixteenth-century Latin editions of Canon of Avicenna (Wear, FrenCH; 
lonie, 1985, p. 16-41).
88 Sobre a “revolução Científica”, ver rupert Hall, 1983 (edição em por-
tuguês: A revolução na ciência, 1500-1750, lisboa: edições 70, 1988).
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mudanças se deram na europa e não nas sociedades islâ-
micas, nem se poderíamos mesmo denominar de “revolu-
ção” as transformações que atingiram a medicina. Contu-
do, as alterações na teoria e na prática científica europeia 
ajudam a explicar o debate crescente em torno do uso dos 
textos gregos antigos e dos árabes, as reformulações da 
estrutura da medicina e a crescente oposição à tradição 
médica islâmica que tiveram lugar na europa.

Se a prática da medicina, junto ao grande público, 
não havia sofrido grandes reformulações durante a “revo-
lução científica”, o mesmo não se pode afirmar sobre as 
teorias médicas. então, a mudança teórica apontava para 
a renúncia aos textos de autores como galeno e ibn Sīnā 
e a consolidação do “estudo empírico do corpo” (BurnS, 
2001, p. 188-189). uma das razões para esse redirecio-
namento teórico vinha das novas doenças que acometiam 
os europeus. a partir destes novos males – como a sífilis 
–, a tendência em se considerar as doenças como “enti-
dades específicas” era maior do que em tomá-las como 
“manifestações de desequilíbrios dentro do corpo”, como 
defendia galeno (p. 189). nesse cenário, os “humanistas 
médicos” não negavam as contribuições de galeno, mas 
sim as traduções árabes e latinas medievais que eles viam 
como acréscimos à medicina clássica. a sua intenção era, 
de outro modo, “recuperar a medicina original de galeno 
e de outras autoridades romanas e gregas antigas em tex-
tos melhorados” (p. 189).

o que se seguiu a partir daí foram não apenas tradu-
ções em latim das obras de autores greco-romanos como 
também uma reflexão sobre a participação desses auto-
res dentro da medicina que se formava neste momento.  
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então, se por um lado, as obras completas de galeno fo-
ram publicadas em Veneza em 1525, seguidas dos textos 
de Hipócrates (c. 460 a.C.–377 a.C.), por outro, os no-
vos conhecimentos obtidos a partir de instrumentos e de 
experiências empíricas – como a dissecação de cadáve-
res – levariam à contestação da tradição médica galênica.  
no caso do médico, alquimista e ocultista suíço-alemão 
Paracelso (1493–1541) e de seus seguidores, a proposta 
era abandonar a tradição médica árabe e greco-romana e 
criar uma medicina nova e cristã. 

muitas das inovações e muitos dos avanços na me-
dicina haviam sido feitos por médicos associados às uni-
versidades. em escolas como as de Pádua, Paris, Bolonha, 
montpellier e de oxford, era obrigatório que todos os 
alunos de medicina frequentassem o curso de artes antes 
de iniciarem os estudos médicos propriamente ditos. após 
seguirem a programação regular do curso, esses estudan-
tes ficavam sob a supervisão de um médico sênior, eram 
avaliados e somente depois desse percurso é que recebiam 
o diploma que lhes concedia o direito de praticarem a me-
dicina. as regulações e os decretos que surgiam por toda a 
europa visavam eliminar as ações negligentes na atuação 
médica. Para toby Huff, o estabelecimento de tais padrões 
na educação e na prática médica não era encontrado no 
“contexto árabe-islâmico” (2003, p. 191).

Foi dentro da universidade – em particular a de Pá-
dua – que se destacou um dos grandes nomes médicos 
da modernidade. andrea Vesalius (1514–1564), médico 
belga e professor em Pádua, publicou a obra de anato-
mia De humani corporis fabrica [Sobre a organização do 
corpo humano] em 1543, instituindo um notório avanço 
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na compreensão da anatomia humana. nessa obra, pio-
neira no uso de ilustrações, Vesalius alegou ter “corrigido 
mais de 200 erros na obra clássica de galeno, a qual tinha 
sido a bíblia dos estudos anatômicos por mais de um milê-
nio” (HuFF, 2011, p. 184). em 1530, Vesalius levantava 
a suspeita de que galeno nunca havia dissecado um corpo 
humano, o que significava que todo o seu trabalho ana-
tômico estava “potencialmente errado” (FrenCH, 2003,  
p. 142). restava a Vesalius, então, verificar de perto os 
textos de galeno para confirmar ou negar as observações 
feitas por ele.

é certo que as descobertas de Vesalius não agrada-
ram a todos. aqueles que se opunham ao médico belga 
acreditavam que os seus ataques a galeno haviam sido 
feitos de forma arbitrária. antes de Vesalius, outros ana-
tomistas já tinham criticado as observações de galeno, 
mas eles continuavam a considerá-lo o “pai” da anatomia.  
o que irritara o grupo pró-galeno era a acusação de que o 
médico romano era um trapaceiro, uma vez que teria dis-
secado corpos de animais quaisquer e não o corpo de um 
ser humano. dentre os defensores de Vesalius, havia um 
forte entusiasmo pelas descobertas, pois estas acenavam 
para o fato de que “a medicina poderia progredir sem o 
recurso constante aos antigos” (FrenCH, 2003, p. 142). 

a tensão entre os conhecimentos produzidos pelos 
antigos e as descobertas que ganhavam espaço no come-
ço da modernidade se revelou presente também nas teo-
rias do médico britânico, e estudante em Pádua, William 
Harvey (1578–1657). a descrição em detalhes do sistema 
circulatório é tomada como um dos “mais importantes de-
senvolvimentos em fisiologia no início do século XVii” 
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(BurnS, 2001, p. 246). o seu livro On the Motion of the 
Heart [Sobre o movimento do coração], de 1628, punha 
em dúvida a teoria de galeno que afirmava: “o sangue 
passa entre os ventrículos através de minúsculos poros no 
septo” (BurnS, 2001, p. 110). Contra esta tese, Harvey 
defendia que o sangue era transportado “através das ar-
térias para todas as partes do corpo e retornava para o 
coração através das veias” (magill, 2013, p. 628).

assim como acontecera com Vesalius, Harvey tam-
bém provocou o descontentamento dos adeptos do ga-
lenismo. a faculdade onde Harvey praticava medicina, 
o London College of Physicians, mostrou-se preocupada 
com a possibilidade de a nova teoria destruir a imagem do 
galenismo ali adotado e com a qual a faculdade “manti-
nha a sua reputação” (FrenCH, 2003, p. 178). Portanto, 
durante um longo tempo, o London College usou a “más-
cara galênica para propostas profissionais” (p. 178). isso 
significou a aceitação por parte de Harvey de que a antiga 
teoria – ainda que errada – conservava a homogeneidade 
de crenças dentro da faculdade. a fim de conciliar as suas 
inovações com as suas atividades profissionais, Harvey 
pouco se empenhou em “explicar o significado médico da 
circulação [do sangue]”, evitando até mesmo construir um 
sistema sobre a sua teoria nos anos seguintes à publicação 
da obra (FrenCH, 1994, p. 136).

oposição mais virulenta em relação à tradição mé-
dica antiga pode ser encontrada em Philip theophrastus 
von Hohenheim, nascido na atual Suíça, “que se chamava 
a si mesmo Paracelso” (SigeriSt, 2011, p. 164), isto é, 
maior do que Celso (c. 25 a.C.–c. 50), médico romano. 
além de defender a viagem e a observação como melhores 
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meios para aprender medicina do que qualquer biblioteca, 
ele também afirmava que os “livros de Hipócrates e de ga-
leno deveriam ser queimados” (FrenCH, 2003, p. 148). 
Paracelso havia acumulado larga experiência por meio 
de seu trabalho em minas e em fundições e se interessa-
va em especial pelas “reações químicas que observava em 
seu laboratório” (SigeriSt, 2011, p. 165). em relação ao 
aprendizado formal, Paracelso obteve o grau de bacharel 
em medicina pela universidade de Viena, em 1510. Já o 
alegado título de doutor na universidade de Ferrara, em 
1516, não pode ser confirmado, uma vez que os registros 
dessa universidade se perderam (morriS, 2003, p. 30). 

embora Paracelso buscasse construir uma medicina 
cristã contrária àquela da tradição antiga, as suas posições 
não necessariamente abraçavam as teorias de outros au-
tores da modernidade. Por exemplo, ele “ridicularizava a 
dissecação”, afirmando se tratar de um “exame do cor-
po morto para a compreensão da vida” (BurnS, 2001, 
p. 88). Postura completamente distinta daquela que era 
notada em Vesalius, uma vez que ele próprio dissecava 
o corpo, “ensanguentando suas mãos e roupas ao mani-
pular os órgãos muitas vezes infectados e em decompo-
sição” (Friedman; Friedland, 2006, p. 21). tais 
discordâncias não impediram, todavia, que se notassem 
semelhanças entre o que estava ocorrendo na medicina e 
na reforma religiosa. no caso de Paracelso, tal analogia 
levou à criação da alcunha “lutero dos médicos” [Luther 
medicorum].

Se a explicação sobre a saúde e a doença pautada 
nos quatro humores ainda era defendida por médicos do 
começo da modernidade, esse sistema era completamente 
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rejeitado por Paracelso (deBuS, 2002, p. 58). Para ele, 
a doença se dava em função das “disfunções locais” que 
eram devidas às “causas externas”. a teoria paracelsista re-
lacionava doenças específicas a causas específicas, ou seja, 
a doença se desenvolvia em determinado órgão a partir 
de um invasor externo (Porto, 1995, p. 33). nesse sen-
tido, “o próprio corpo era descrito em termos químicos 
com órgãos individuais dotados de seu próprio archei – ou 
forças vitais que agem como alquimistas internos” (p. 58).  
a função desses alquimistas era separar as substâncias úteis 
das substâncias não úteis fornecidas ao corpo. 

dada a concepção química do corpo, decorreria daí 
uma destacada contribuição de Paracelso à prática médica: 
o uso de remédios químicos. ele estava mesmo convenci-
do de que o maior objetivo do alquimista no laboratório 
era a “química médica” – ou iatroquímica – e não a trans-
mutação. Para ele, os remédios quimicamente preparados 
possuíam arcana, ou princípios ativos, que “poderiam 
restaurar o archei à sua função própria de separar vene-
no de alimento” (aPPleBaum, 2000, p. 499). antes de  
Paracelso e de seus seguidores, os remédios químicos já 
faziam parte dos trabalhos médicos em árabe e em latim. 
a diferença entre os antigos e os modernos é que estes 
últimos davam “especial atenção à dosagem adequa-
da de seus metais e minerais quimicamente preparados”  
(SPielVogel, 2009, p. 496). além disso, Paracelso recu-
sava o princípio galênico de que os “contrários ‘curam’” 
e defendia um “antigo princípio popular germânico” que 
acreditava na cura pelos semelhantes. isto é, “o veneno 
que causara a doença seria a sua cura se usado na forma e 
na quantidade adequadas” (p. 496).
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o paradigma médico galênico – ainda em voga na 
modernidade – e as novas teorias surgidas neste momen-
to tiveram igualmente crédito na medicina praticada por 
William lempriere. o médico inglês tanto exibia a in-
fluência do galenismo em suas ideias quanto se mostrava 
amplamente favorável ao uso de remédios químicos nos 
tratamentos médicos. embora lempriere não tenha usado 
expressamente o termo “humores” no seu texto original, 
o uso de tal tradição ficou sinalizado a partir de outros ele-
mentos. o tradutor da obra para o francês, por exemplo, 
não teve dúvidas quanto ao galenismo do autor inglês.

na edição francesa do livro, o texto de lempriere 
foi intimamente relacionado ao vocabulário utilizado na 
teoria de galeno. então, no momento em que lempriere 
se referia ao “inchaço escrofuloso” no pescoço de uma pa-
ciente no harém, o tradutor optou por assinalar “humores 
escrofulosos”. em uma outra passagem, o tradutor fez um 
“complemento” ao texto original. lempriere defendia que 
“os mouros dependem principalmente de remédios tópi-
cos e raramente fazem uso de remédios internos” (1800, 
p. 21). na edição francesa, optou-se por assinalar que os 
mouros preferiam os remédios tópicos aos internos, ain-
da que aqueles não pudessem ter “qualquer efeito sobre 
os humores que causam a maior parte de suas doenças” 
(lemPriere, 1801, p. 25). 

embora o próprio lempriere defendesse o uso de 
remédios internos e criticasse os mouros por pouco os 
utilizarem, é preciso lembrar que esse tema era polêmico 
mesmo entre os europeus. muitos médicos acreditavam 
que as doenças na modernidade eram muito piores do que 
aquelas que haviam ocorrido na antiguidade e, portanto,  
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eram necessários remédios também mais potentes para 
combatê-las. Contudo, esta tese estava longe de ser am-
plamente aceita. em 1578, o paracelsista roch le Baillif 
saíra da Bretanha [região oeste da França] em direção a 
Paris para se tornar médico ordinário do rei Henrique iii 
(1551–1589). Como le Baillif estava praticando medicina 
além da Corte e por meio de palestras públicas, a Faculda-
de de medicina de Paris o julgou e o expulsou da cidade 
(deBuS apud HellYer, 2003, p. 166).

a aceitação dos remédios químicos na inglaterra foi 
menos problemática do que acontecera na França. ainda 
assim, havia poucos autores defendendo a prática aberta-
mente. um deles, richard Bostocke – amigo do já citado 
John dee (Capítulo 3) –, abraçou extensamente o sistema 
paracelsista, mas ainda assim não acreditava que Paracelso 
fosse um inovador. Para Bostocke, a medicina se mostra-
va corrompida desde a “Queda no Paraíso” e a medicina 
galênica tinha perpetuado tal corrupção. Paracelso, no 
seu entendimento, tinha apenas “restaurado a medicina 
original, verdadeira e antiga” (KaSSell, 2005, p. 193).  
a associação entre Paracelso e lutero – como já ressaltada 
– manifestava-se mesmo entre os seus seguidores: enquan-
to os galenistas eram, em grande parte, católicos romanos, 
a maioria dos médicos interessados na nova medicina era 
protestante. as exceções existiam, mas eram poucas. 

esta profusão de debates, discordâncias e mudan-
ças teóricas – e por vezes práticas – na medicina euro-
peia transformava-se em um novo modelo e era vista pe-
los europeus como um avanço em relação ao que ocorria 
nas sociedades islâmicas. isso se explicava em razão dos 
progressos médicos que haviam tido lugar nas sociedades 
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islâmicas ao longo do período clássico e que não encon-
travam paralelo ao longo da modernidade. nas palavras 
de toby Huff, 

apesar da grande sofisticação, sobretudo da sua su-
perioridade em comparação com o ocidente até os 
séculos Xii e Xiii, a medicina árabe-islâmica não foi 
capaz de alcançar o avanço que teria permitido aos 
médicos exercer a sua vocação e praticar a sua arte 
num espírito progressivo, ou mesmo dar à luz a re-
volução da medicina moderna que foi lançada com 
a publicação dos incomparáveis estudos anatômicos 
e ilustrações de andreas Vesalius em 1543 [Sobre a 
organização do corpo humano] – o mesmo ano da 
publicação de Copérnico “Sobre as revoluções das 
esferas Celestes” (HuFF, 2003, p. 169).

a crença no desenvolvimento científico europeu e 
no atraso islâmico gerava vários efeitos colaterais. um de-
les – já notado nas narrativas de viagem – foi a inclina-
ção dos europeus em relegar os muçulmanos a um “status 
de segunda-classe” (iQBĀl, 2007, p. 115). derivou daí 
uma posição que se disseminava entre os escritores cris-
tãos: a afirmação de que os islâmicos eram “como arautos 
da escolástica, meros imitadores dos gregos”, de quem o 
seu aprendizado, “irrelevante”, havia derivado (p. 116). 
aqueles que encaravam a tradição científica islâmica a 
partir de uma ótica positiva não deixavam de ressaltar o 
caráter acessório do conhecimento árabe. Como declarou 
Francis Bacon (1561–1626) no seu Novum Organum, as 
ciências tinham origem em sua maior parte na sociedade 
grega. tal corpus havia recebido adições dos romanos, dos 
árabes ou de escritores posteriores, mas isso não era de 
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muita importância, uma vez que estava construído “so-
bre os alicerces das descobertas gregas” (BaCon apud 
iQBĀl, 2007, p. 116). 

uma das críticas feitas por lempriere ao estado das 
ciências no reino de marrocos relacionava-se à baixa qua-
lidade da educação formal. Se a presença das universida-
des é vista por autores contemporâneos como uma das 
condições favoráveis à “revolução científica”, a falta de 
acesso ao ensino era tomada pelo médico inglês como um 
dos contributos à decadência científica e também moral do 
reino mouro. nas regiões islâmicas, desde o surgimento 
dos califados, o estudo da medicina poderia ocorrer de 
uma maneira “formal” – através de um membro da fa-
mília; “com um tutor particular; nas aulas públicas em 
hospitais ou nas mesquitas”, ou nas muito poucas escolas 
médicas. no início da modernidade, o império otomano 
possuía apenas uma instituição “formalmente designada 
como uma escola de medicina: a escola no complexo de 
Süleymaniye em istambul” (SHeFer-moSSenSoHn, 
2009, p. 142). 

ainda que lempriere e outros autores desta época 
buscassem operar uma divisão estanque entre os cristãos 
europeus e os muçulmanos mouros, persas e turcos – além 
dos judeus –, a forma como a medicina era exercida na 
europa e nas regiões islâmicas nos atesta o contrário. nos 
territórios europeus, era comum desde o período me-
dieval a presença de médicos judeus. os seus pacientes 
cristãos incluíam até mesmo reis e papas. uma significa-
tiva comunidade de judeus poderia ser encontrada nas 
faculdades médicas italianas, especialmente na universi-
dade de Pádua. embora os judeus enfrentassem dificul-
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dades em Pádua – como o impedimento de participarem 
dos graus mais elevados –, centenas deles “frequentaram 
a escola médica durante o período moderno, aprendendo 
não somente medicina, mas filosofia natural aristotélica” 
(BurnS, 2001, p. 155).

os médicos judeus estavam presentes, sobretudo, na 
“península ibérica, em partes da itália e no sul da França 
[a região linguística conhecida como occitânia ou lan-
guedoc]”. era na península ibérica também que os médi-
cos muçulmanos mais se destacavam no período medieval. 
nesta região, havia notáveis centros de ensino médico e 
“alguns dos mais famosos médicos muçulmanos e auto-
res médicos” (SiraiSi, 1990, p. 29). não sem razão, “os 
salernitas, os muçulmanos ibéricos e os judeus” são apon-
tados como “fontes do desenvolvimento inicial da medi-
cina em montpellier” (p. 58). entre os séculos Xiii e XV, 
contudo, o estudo e a prática da medicina para os muçul-
manos tornavam-se cada vez mais difíceis. tais mudanças 
afetaram a medicina que eles praticavam, o que culminou 
nas “formas empíricas e mágicas como estilo dominante 
da atividade médica” (garCÍa-BalleSter et al., 1994, 
p. 365). não causará espanto, então, verificar que durante 
o século XVi “os médicos mouriscos eram principalmente 
curandeiros”, com pouco acesso ao conhecimento formal 
(SiraiSi, 1990, p. 29). 

os judeus exerciam as suas atividades médicas tam-
bém nas fronteiras otomanas. o alto percentual de mé-
dicos não muçulmanos em terras otomanas levou alguns 
islâmicos a formarem uma opinião negativa da profissão. 
um deles era muḥammad b. cumar (m. 1647), um qāḍī 
[juiz] em Jerusalém, damasco e em alepo. a sua crítica 
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a essa situação foi apresentada por ele no seguinte verso: 
“istambul é uma das maravilhas do mundo, um hospital 
deste universo; os seus ocupantes estão doentes e aleija-
dos, e [a cidade] é cheia de loucos e de médicos judeus” 
(SHeFer-moSSenSoHn, 2009, p. 194). 

esse desagrado do qāḍī egípcio em relação aos mé-
dicos judeus não encontrava, de outro modo, paralelo na 
Corte otomana. Sob este governo, “alguns judeus eram 
capazes de penetrar nos círculos da Corte, especialmente 
por meio de suas habilidades e serviços como médicos” 
(Bell, 2008, p. 128). em termos numéricos, no século 
XVi a percentagem de médicos judeus passou de 25% 
para 47%, alcançando os 66% no início do século XVii. 
um desses médicos frequentadores da Corte otomana era 
o judeu de origem italiana Jacopo de gaeta (1430–1484), 
conhecido como Hekim Yakub [em turco, Jacob, o mé-
dico]. as suas ligações com a Corte otomana precediam 
a conquista de Constantinopla em 1453. ele havia sido 
médico do sultão murad ii e, depois, serviu o seu filho, 
mehmet ii, até à morte deste em 1481. além das ativi-
dades médicas, ele também desempenhava funções como 
“conselheiro de confiança, chefe da tesouraria, e, even-
tualmente, vizir” (p. 128). além dos judeus-italianos, os 
sultões otomanos também contavam com a presença de 
médicos gregos ortodoxos que dividiam espaço na Corte 
com o chefe muçulmano dos médicos.

isso era possível porque a cidade de istambul – ou 
Constantinopla, para os cristãos – era um “entreposto 
onde diplomatas e homens de negócio gregos, italianos, 
holandeses, franceses e ingleses residiam por extensos 
períodos” (Jannetta, 2007, p. 14). em um cenário de  
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heterogeneidade cultural, não causaria espanto verificar 
que dois médicos europeus, emmanuel timoni (1670–
1718) e giácomo [ou Jacob] Pylarini (1659–1718) – am-
bos graduados em medicina pela universidade de Pádua – 
tivessem observado pessoalmente a inoculação da varíola, 
nomeada por eles de “inoculação turca”. a experiência 
dos dois médicos foi transformada em artigos submeti-
dos ao jornal da Royal Society, o já citado Philosophical  
Transactions: o texto de timoni seria publicado em 1714 
e o de Pylarini, em 1715.

afora a presença de judeus na Corte otomana, ha-
via também cristãos desempenhando funções médicas. em 
1554, o embaixador flamengo em istambul, ogier ghiselin 
de Busbecq – citado no Capítulo 3 –, afirmava em sua nar-
rativa de viagem que antes de deixar o império otomano, 
em 1562, enviara um médico espanhol de nome albacare 
para a ilha de lemnos, território de domínio otomano. Já 
no hospital de mehmet ii, em istambul, as primeiras versões 
da escritura de doação atestavam que os “médicos deveriam 
ser contratados apenas por motivos profissionais, indepen-
dentemente de sua religião” (SHeFer-moSSenSoHn,  
2009, p. 126). a julgar pelas folhas de salário do século 
XV, essa premissa foi cumprida, uma vez que nelas havia a 
indicação de que cristãos e judeus trabalhavam ao lado de 
médicos muçulmanos.

o norte da áfrica também contava com a presença 
médica europeia. na tunísia, “os governantes de túnis 
demonstravam o seu interesse em médicos europeus des-
de pelo menos o início do século XViii, e provavelmente 
antes” (gallagHer, 1983, p. 19). através do conta-
to com as novas ideias médicas estrangeiras, os mouros  
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buscavam adicionar informações úteis ao seu próprio acer-
vo de conhecimento. além das atividades clínicas, os beis 
tunisianos – ou governantes locais – empregavam seus mé-
dicos europeus em atividades comerciais e diplomáticas. 
isso ocorria porque os médicos europeus estavam mais fa-
miliarizados do que o próprio bei “com o protocolo euro-
peu e com os procedimentos diplomáticos e, tendo acesso 
ao bei por razões médicas, eram capazes de desempenhar 
o papel de mediadores” (p. 19).

o acúmulo de funções não era incomum nas ativi-
dades dos médicos europeus que atuavam em terras is-
lâmicas. Sobre isso, nancy gallagher cita dois exemplos. 
o primeiro é o de um médico francês chamado Pignon. 
ele trabalhava na Corte de túnis na década de 1740 e 
era também “presidente da maior companhia comercial 
na tunísia [a Companhia real da áfrica] e cônsul francês 
em túnis”. o outro exemplo dado por gallagher é o do 
médico pessoal do bei cali, Bruno Jourdan, na década de 
1770. ele também lidava com assuntos comerciais entre 
a tunísia, áustria, Veneza e toscana. em virtude de seus 
esforços diplomáticos, “Jourdan foi apontado cônsul aus-
tríaco e toscano em túnis” (p. 19).

um dado curioso a respeito da tunísia é que mui-
tos dos médicos que atuavam ali vinham do marrocos, 
pois se acreditava que as pessoas desse reino possuíam 
um “conhecimento médico especial” (gallagHer, 
1983, p. 19). Já no marrocos, a medicina se revelava 
aos europeus um canal possível de acesso ao país. Para 
richard Pennell, “os médicos britânicos eram extraor-
dinariamente populares no marrocos” (2004, p. 6). 
embora Pennell não explique de que modo se dava o 
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afluxo desses médicos para o norte da áfrica, vale notar 
a proximidade entre gibraltar e o magrebe. o territó-
rio de gibraltar, que se tornou uma base militar no iní-
cio do século XViii, foi abandonado pela maior parte 
de sua população quando da captura, sendo repovoado 
na metade deste século por imigrantes oriundos princi-
palmente de gênova e de outras partes da itália, assim 
como de Portugal, da espanha e de malta. a necessida-
de por serviços médicos implicou a presença crescente 
de médicos civis e militares, qualificados ou não. lem-
bremos que o próprio lempriere desempenhava a fun-
ção de médico no exército britânico em gibraltar, como 
ressaltado antes.

Havia, ademais, outra razão. durante o início da 
modernidade, a presença europeia no norte da áfrica – 
e no marrocos em particular – não se caracterizava ain-
da como um projeto colonialista. Contudo, era inegável 
a ambição político-econômica de países como Portugal, 
espanha, França e inglaterra nesta região. diante disso, o 
convívio dos mouros com os europeus nas mais diversas 
atividades – incluindo-se a prática da medicina – estava 
longe de se configurar uma experiência extraordinária. 
nas regiões islâmicas, os “governantes muçulmanos e os 
seus séquitos ansiosamente buscavam ter cientistas e mé-
dicos ingleses residindo em suas Cortes para introduzirem 
as novas ciências em seus reinos” (matar, 1999, p. 70). 
Sobre isso, há o exemplo de aḥmad al-mansur, que gover-
nou o marrocos entre 1578 e 1603. em agosto de 1600, a 
rainha elizabeth i havia recebido uma embaixada do mar-
rocos que levava consigo nove prisioneiros. depois des-
te episódio, a rainha inglesa enviaria “John rolliffe, um 
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homem erudito, e richard edwards, um boticário”, para 
servirem aḥmad al-mansur (p. 70).

a nomeação dos dois médicos ingleses ocorria logo 
depois da partida de outro médico europeu a serviço do 
governante mouro: o francês etienne Hubert (1567–
1614). Hubert era médico na Corte do marrocos desde 
1598 e, além de suas atividades profissionais, havia sido 
incumbido de uma “secreta missão política”: a de manter 
o governo francês informado sobre “as políticas do mar-
rocos em geral e sobre os assuntos da Corte em particular” 
(lÜdtKe, 1996, p. 410). no seu retorno à França, em 
1601, Hubert se tornou professor de árabe no Collège de 
France e médico do rei Henrique iV (1553–1610). Como 
escreveu Jean mocquet (1575–1616), boticário e viajante 
francês, Hubert contentara-se em “sair deste país [marro-
cos] mais carregado de ciência e de livros árabes do que de 
riquezas e de outras vantagens” (1645, p. 176). 

ao longo do século XViii, não consistiria em es-
tranheza verificar o alto prestígio desfrutado pelos mé-
dicos europeus diante dos habitantes de marrocos. aqui, 
é possível retomar a questão colocada no início deste 
item: quais razões levariam o príncipe muçulmano do 
marrocos a convocar um médico europeu para tratar a 
sua doença? os motivos agora se revelam mais nítidos.  
absulem encontrava-se em um estado de saúde delicado e, 
após buscar alternativas de tratamento dentro do próprio 
reino, considerou a possibilidade de convocar um médi-
co cristão. aliado a isso, deve-se ressaltar que os médicos 
europeus eram, nesse tempo, suficientemente conhecidos 
no marrocos. dentro deste cenário, lempriere quis ainda 
acentuar uma suposta simpatia do príncipe pelos médicos 
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ingleses. isso se explica pela forma como o médico havia 
sido recebido pelo príncipe: “Bono tibib, bono Anglaise” – 
algo como “você é um bom médico, os ingleses são bons” 
foi a saudação dirigida a ele (1800, p. 87). entretanto, 
na guarnição em gibraltar, não residiam apenas médicos 
ingleses. logo, qualquer outro europeu poderia ter sido 
enviado nessa missão.

nesse sentido, é preciso cautela em relação à pos-
tura de lempriere sobre a importância atribuída aos mé-
dicos europeus e a si mesmo no curso de sua viagem. um 
episódio é ilustrativo desse comportamento. em azilah, a 
notícia de que um médico cristão havia chegado à cidade 
ocasionou uma série de visitas de pacientes ao apartamen-
to do médico. isso ocorrera porque havia uma diferença 
evidente entre os cuidados médicos dispensados às pessoas 
que viviam na Corte e à população em geral: para os ho-
mens da Corte, a presença do médico – europeu ou não 
– era muito mais frequente do que para os outros habitan-
tes do reino. Sobre isso, basta lembrar que lempriere se-
quer citou a palavra hospital em seu texto. Já nos casos em 
que as pacientes fossem as mulheres que viviam no harém 
real, as consultas e os tratamentos médicos não devem ser 
tomados como regra geral. este tema, somado ao modo 
como lempriere descreveu o harém e as mulheres que se 
tornaram as suas pacientes, será matéria de discussão do 
próximo item. 

4.5 O médico no harém

ao tratar o tema do harém islâmico, uma das pri-
meiras características ressaltadas pelos autores é a sua  
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inviolabilidade, ou seja, a impossibilidade de acesso pelos 
homens. deste pressuposto, derivou uma afirmação re-
petida à exaustão em vários textos: os homens estrangei-
ros não tiveram acesso ao harém real89. uma vez que não 
poderiam entrar no harém, esses homens teriam criado 
diversas imagens para representá-lo, as quais, não raro, 
desembocaram em fantasias90. entretanto, contra esse ce-
nário de generalizações, é preciso lembrar que havia ho-
mens aos quais se concedia a autorização para ingressar 
nesse espaço. nesse grupo de exceções, figuravam justa-
mente os médicos, os únicos que poderiam conseguir uma 
permissão para tratar as pacientes fechadas nos palácios.  
a narrativa de lempriere coloca em xeque, como vere-
mos, dois elementos intimamente colados às representa-
ções sobre o harém: o seu caráter inacessível e o erotismo 
das relações travadas nesse lugar. Vejamos cada um deles.

embora nenhum dos viajantes citados nos Capítu-
los 1 e 2 exercesse o ofício de médico, em alguns deles 
foi possível encontrar observações sobre as atividades mé-
dicas oferecidas dentro do palácio real – como se pode 
verificar nos relatos dos franceses louis deshayes de  
Courmenin e michel Baudier no século XVii, além de 
Joseph Pitton de tournefort e de Jean otter, no século 
XViii. no caso de otter, a indicação era mesmo de sua 
experiência prática nessa matéria. o que se sabe a partir 
dos viajantes é que um médico poderia se estabelecer na 
Corte, mas que não tinha acesso irrestrito ao harém. além 

89 Sobre isso, ver Jones, 2011, p. 145; matar e malieckal, 2005, p. 166; 
lewis, 2004, p. 12 e el guindi, 1999, p. 35. 
90 além do já citado “o Harém e o ocidente”, de Fatima mernissi (2001a), 
um dos trabalhos de fôlego sobre este tema é de Yeazell (2000).
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disso, a sua presença no harém poderia ser estimulada pela 
doença de algumas mulheres, mas não de todas. é isso o 
que enunciava michel Baudier. 

escrevendo sobre a Corte otomana, Baudier aler-
tava sobre a diferença de tratamento dispensado às mu-
lheres. Caso a mulher não fosse uma das preferidas do 
sultão, as mulheres mais velhas – que governavam as ou-
tras – iam até à loja do boticário, “fora da porta interna do 
Serralho”, e mostravam a urina da paciente a um médico, 
relatando o estado daquela que padecia. o médico, sem 
ver a paciente, receitava a ela algum procedimento para 
aliviar o sofrimento (Baudier, 1631, p. 62). todavia, se 
a mulher doente fosse a mãe do herdeiro do trono ou al-
guém que o soberano estimasse muito, o primeiro médico 
do palácio seria chamado a fim de examiná-la. nesse caso, 
o médico seria levado pelos eunucos até à paciente, que 
estaria com o rosto coberto, e teria apenas o braço – tam-
bém coberto por um tecido – tomado pelo médico. em tal 
situação, todas as outras mulheres se retiravam antes da 
chegada do médico. o pulso da doente seria verificado e 
o médico conheceria a “qualidade da febre” da paciente, 
sem que pudesse conversar com ela. Caberia ao médico, 
então, receitar alguns remédios para a mulher em questão.

no mesmo ano da primeira edição do livro de Baudier, 
em 1624, louis deshayes de Courmenin não havia fei-
to qualquer observação a respeito do tratamento médico 
disponível às mulheres no harém. Contudo, na segunda 
edição de sua obra, em 1629, o texto de Courmenin re-
ceberia acréscimos sobre este tema. a semelhança entre os 
textos é digna de nota. a descrição sobre a presença do 
médico no harém seguia os mesmos passos: a necessidade 
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de autorização para se ter acesso a esse lugar; o acom-
panhamento de eunucos; a retirada das demais mulhe-
res a fim de que o médico não as visse; o uso de tecido 
para cobrir o rosto e o braço da paciente; e a impossibi-
lidade de qualquer diálogo entre a paciente e o médico  
(Courmenin, 1629, p. 165-166). até mesmo o status 
distinto entre as mulheres era adicionado por Courmenin. 
as sultanas e as mulheres que o grão-Senhor estimava, 
quando doentes, permaneciam no serralho. Já as outras 
eram levadas ao “Velho Serralho” e permaneciam lá até 
que estivessem curadas.

os procedimentos descritos por Baudier e por 
Courmenin também aparecem nas narrativas de Joseph 
Pitton de tournefort e de Jean otter, publicadas no sé-
culo XViii. aquele alegava, no segundo volume de seu 
relato, a impossibilidade de o médico ver a paciente e de 
ser visto por ela. além disso, o pulso da doente só pode-
ria ser tomado por meio de uma gaze ou de outro tecido  
(tourneFort, 1717, tomo 2, p. 21). o caso de Jean 
otter é ainda mais importante para o tema do médico no 
harém, pois ele fora confundido com um médico e pôde 
entrar no harém persa. assim como nos episódios ocor-
ridos no harém otomano, as mulheres foram retiradas 
de suas habitações para que não fossem vistas por otter. 
mas, diferentemente do que fora notado por Baudier e 
por Courmenin, otter pôde conversar com a sua segunda 
paciente e teve mesmo a oportunidade de ver os rostos das 
duas mulheres doentes (otter, 1748, tomo 1, p. 101). 

o tratamento médico de um homem concedido a 
uma paciente não era considerado uma transgressão. em 
alguns hospitais otomanos, a relação entre o médico e a 
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paciente foi resolvida ao se definir a posição do médi-
co como a de um “parente próximo” (JoSePH, 2006,  
p. 191). ainda que fosse desse modo, as mulheres que 
viviam no harém imperial otomano tinham de estar 
“mais comprometidas com a separação de gênero e com 
o seu isolamento no harém do que outras mulheres”  
(SHeFer-moSSenSoHn, 2009, p. 130). isso significa-
va tratar as doentes em um “hospital separado situado 
sob os aposentos do harém, mantendo, assim, a segrega-
ção dos sexos” dentro deste espaço (p. 130). as mulheres 
que possuíam alta função dentro do harém – como no-
tado pelos viajantes – recebiam tratamento médico sob 
rigorosa vigilância. 

os detalhes da visita médica indicados foram descri-
tos quase nos mesmos termos por ottaviano Bon (1552–
1623), representante veneziano em istambul entre os anos 
de 1604 e 1607. Bon afirmava – assim como os viajantes 
que se seguiram a ele – que a paciente precisava encobrir o 
seu corpo no momento em que fosse visitada pelo médico. 
o braço da paciente deveria ser envolvido em um pano de 
seda, caso se tratasse da rainha-mãe [valide] ou das concu-
binas e esposas do sultão. era vedado a qualquer homem, 
inclusive aos médicos, “tocar a pele nua destas mulheres” 
(SHeFer-moSSenSoHn, 2009, p. 131). na sua narra-
tiva, tournefort havia notado que, caso o médico pedisse 
para examinar a extremidade da língua ou precisasse tocar 
em qualquer parte do corpo de uma paciente, ele seria 
apunhalado (1717, tomo 2, p. 21). 

as descrições ou teorias reveladas pelos viajantes ci-
tados estão presentes de forma dilatada na narrativa de 
William lempriere, afinal, ele foi o médico responsável 
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por tratar as pacientes muçulmanas em dois haréns do 
reino de marrocos. a oportunidade de entrar inicial-
mente no harém do príncipe absulem ocorreria cerca de 
quinze dias depois da primeira consulta do príncipe com 
o médico inglês. após uma melhora no estado de saúde de 
absulem, a sua confiança no médico induziu-o a admitir 
lempriere no harém, local em que várias senhoras teriam 
ocasião de utilizar os seus serviços (lemPriere, 1800, 
p. 96). a primeira visita de lempriere ao harém do prínci-
pe é também o momento inicial de inserção das mulheres 
na sua narrativa. até então, as descrições eram sobre os 
homens. após receber a ordem do príncipe, lempriere já 
deixaria assinalada uma comparação entre os dois haréns: 
aquele mantido pelo príncipe era um pouco menor do que 
o harém do imperador. 

a ordem de admissão no harém emitida pelo prínci-
pe instruía o alcaide dos eunucos – um oficial, no sentido 
amplo do termo – a permitir a entrada de lempriere e de 
seu intérprete sempre que o médico considerasse neces-
sário. os eunucos, explicava lempriere, possuíam “intei-
ra responsabilidade sobre as mulheres”. esses guardiões 
eram “filhos de escravos negros” e normalmente eram 
“muito baixos e gordos”, ou mesmo “altos, deformados 
e coxos”, além de terem a voz característica de quem es-
tava alcançando a vida adulta. todos esses elementos per-
mitiam conceber uma “imagem repugnante de fraqueza e 
afeminação” (lemPriere, 1800, p. 96-97).

após entrar pelo portão do harém – que estava sem-
pre fechado – e atravessar uma passagem “estreita e escu-
ra”, lempriere finalmente alcançaria um pátio onde fica-
vam os quartos das mulheres. lá, ele viu um número de 
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mulheres negras e brancas, além de crianças, concubinas, 
algumas escravas e empregadas contratadas. o seu pri-
meiro contato com tais mulheres e crianças provocou rea-
ções de maravilha e de surpresa. enquanto alguns tinham 
“acessos de riso”, outros o olhavam da “cabeça aos pés”. 
o susto que lempriere causou nas crianças foi comparado 
ao efeito que um leão ou um homem-tigre provocaria se 
levados a uma cidade do interior da inglaterra, em um dia 
de feira. a cada visita ao harém, reclamava o inglês, a mul-
tidão o cercava, ria dele e o escoltava até à saída.

Passando à descrição das mulheres propriamente di-
tas, lempriere afirmava que a maior parte delas era “nota-
velmente gorda e desajeitada” (p. 98). elas possuíam olhos 
grandes e negros, as faces redondas e os narizes pequenos. 
as suas compleições eram distintas: algumas eram muito 
claras, outras eram pálidas e havia aquelas perfeitamente 
negras. além das quatro esposas permitidas pela religião 
islâmica, havia aproximadamente vinte mulheres no ha-
rém. o editor francês preferiu, contudo, traduzir esta pas-
sagem como “mais de vinte” (lemPriere, 1801, p. 112).  
a maioria tinha trinta anos de idade e, como cada uma 
possuía acesso ao aposento das outras, elas passavam os 
seus dias praticando o principal entretenimento deste local 
“sombrio”: a conversa. diante disso, lempriere não poupa-
ria desdém por tais personagens, descrevendo-as como “ex-
tremamente ignorantes, orgulhosas e vaidosas”, chegando a 
um grau que beirava a infantilidade (1800, p. 101).

embora o médico tenha considerado estas mulheres 
como “pacientes problemáticas”, o contato mantido indi-
vidualmente com as mulheres doentes revelou-se amisto-
so. isso pode ser atestado no momento em que lempriere 
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entrou no aposento de sua primeira paciente. ali, para a 
sua surpresa, não havia nada além de uma cortina. logo 
em seguida, a empregada levaria para ele um “banco bem 
baixo” que seria colocado próximo à cortina, dizendo ao 
médico para se sentar e tomar o pulso da senhora. dife-
rentemente do que informaram os autores citados ante-
riormente, lempriere não havia recebido a recomendação 
de não conversar com as suas pacientes. então, a mulher 
exibiu o seu braço através da cortina e pediu ao médico 
que a informasse sobre todas as suas doenças. 

Já nessa primeira consulta dentro do harém, lem-
priere mostraria as divergências de pressupostos médicos 
entre ele e as suas pacientes. enquanto ele perguntava à 
senhora em qual parte do corpo ela sentia dor, a respos-
ta atrás da cortina era sempre a mesma: ele deveria sen-
tir o seu pulso e informá-la sobre o “local da doença e a 
natureza da dor” (lemPriere, 1800, p. 99). o médico 
ironizava, afirmando que a sua paciente acreditava ser per-
feitamente possível o diagnóstico de todas as doenças me-
ramente através da tomada do pulso. Frustrado por não 
conseguir informações sobre as queixas de sua paciente e 
por não ter visto o seu rosto, o médico informou-a de que 
precisava examinar a sua língua, pois sem isso não poderia 
fazer nada por ela.

a sua eloquência, exercida por meio de seu intér-
prete judeu, conseguiu, após um longo tempo, convencer 
a mulher sobre a necessidade de tal exame. ela, então, fez 
um buraco na cortina através do qual forçou a passagem 
de sua língua. o pedido médico havia sido atendido, mas 
a curiosidade do médico não. é certo que lempriere pre-
cisava de maiores detalhes sobre o corpo da paciente a fim 
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de que pudesse indicar a sua possível doença. Contudo, 
logo nesse primeiro encontro, ficaria evidente que o mé-
dico desejava ver o rosto da sua paciente, o que o levou, 
portanto, a assumir o seu desapontamento.

ato contínuo, lempriere seria chamado para aten-
der outra esposa do príncipe, a qual sofria de inchaço 
escrofuloso no pescoço. do mesmo modo como ocor-
rera com a primeira paciente, essa senhora também se-
ria protegida da visão do médico. entretanto, como ela 
precisou mostrar o seu problema de saúde a lempriere, 
ele teve a oportunidade de ver o seu rosto e notou que 
se tratava de uma mulher “muito bonita”. ela havia sido 
durante um período a favorita do príncipe, mas, em vir-
tude de tal doença, absulem a havia abandonado. diante 
disso, ela revelava uma profunda inquietação para se li-
vrar deste mal.

a esperança de que lempriere pudesse recuperá-la 
levou a paciente a retirar de suas roupas todos os seus ob-
jetos de ouro e a colocá-los nas mãos do médico, desejando 
que ele a curasse. ela prometeu ainda uma “recompensa 
maior”, caso ele obtivesse êxito nessa tarefa. Consciente 
da incerteza sobre os resultados deste processo, lemprie-
re devolveu os presentes e assegurou que empregaria os 
remédios apropriados, mas que não poderia garantir o su-
cesso do tratamento. ele assumiria em seguida que não 
havia nada mais desagradável do que a incapacidade de 
propiciar motivos razoáveis para manter a esperança de 
alguém que ficaria muito feliz com tais motivos. mesmo 
desapontada com a resposta do médico, a paciente enten-
dia que “um médico cristão poderia curar todas as doen-
ças” (lemPriere, 1800, p. 100). 
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o método de diagnosticar doenças se transformou 
mais uma vez em motivo de desentendimento entre lem-
priere e as suas pacientes. uma vez que para o médico 
era impossível indicar todas as doenças de determinada 
mulher através da verificação do pulso, as suas pacientes 
o classificariam como “um empírico ignorante” que não 
sabia nada de sua profissão. esse ponto de conflito – já 
enunciado no item anterior – revelava o peso da forma-
ção teórica do médico inglês, além do descompasso entre 
a medicina investigativa que ganhava corpo na europa e 
a medicina empírica bastante presente na sociedade do 
marrocos. Para lempriere, a ignorância dessas mulheres 
o obrigava a adaptar o seu comportamento às “capacida-
des” de suas pacientes, o que logo propiciou elogios ime-
recidos, do mesmo modo como antes havia gerado uma 
reprovação imerecida. Pouco tempo depois, no harém do 
imperador Sidi muḥammad iii, o uso de remédios seria 
motivo de novo atrito entre o médico e as pacientes.

 a ignorância notada em tais mulheres – que não 
possuíam mais do que “rudimentos de aprendizagem” – 
era responsável por cultivar nelas um gosto por aquilo 
que era “puramente ornamental e frívolo” (lemPriere, 
1800, p. 102). nesse momento, lempriere expressou pela 
primeira vez como enxergava o status das mulheres que 
viviam no harém: tratava-se de “vítimas devotadas do pra-
zer libidinoso” (p. 102). a falta de atividades no harém, 
assim como o escasso aprendizado de leitura e de escrita, 
somados à impossibilidade de usufruírem do ar fresco e 
dos exercícios, tão necessários em favor da “saúde e da 
vida”, faziam com que o médico olhasse para essas “mu-
lheres desafortunadas” com “os mais vívidos sentimentos 
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de compaixão” (p. 103). elas podiam ser consideradas 
apenas as “mais abjetas das escravas”, as quais serviam aos 
“vícios e ao capricho do tirano licencioso” com um grau 
de submissão que beirava a adolatria. 

após a melhora no estado de saúde do príncipe  
absulem, ao final de cinco semanas, lempriere ficaria sur-
preso com outra convocação: o imperador ordenava que o 
médico se apresentasse a ele na cidade de marrakesh91. ele 
então partiu de tarudant, em 30 de novembro, chegando 
a marrakesh em 4 de dezembro. as razões que haviam 
incitado tal convocação se deviam ao tratamento médico 
dispensado ao príncipe absulem. lempriere se deu conta 
da delicada situação em que estava envolvido quando sou-
be, através de amigos confidenciais do imperador, que Sidi 
muḥammad iii tinha ouvido que se tratava de um médico 
jovem que administrara remédios internos para o seu filho 
– uma “prática totalmente nova e inexplicável para eles”. 
além disso – completava o médico –, o imperador teria 
dito que os remédios europeus eram sempre “poderosos e 
violentos”, o que o levou a suspeitar que lempriere tivesse 
sido empregado pelos seus concidadãos com a intenção de 
envenenar o príncipe. 

Foi neste momento que lempriere percebeu que a 
sua viagem ao reino se resumia em um “assunto priva-
do”, estabelecido entre o cônsul e o príncipe absulem. 
diante disso, o imperador, que havia interrompido to-
dos os contatos entre os seus territórios e a guarnição em  

91 na sua narrativa, lempriere usou a palavra marrocos para indicar uma 
cidade do reino. a partir do seu percurso geográfico, é possível afirmar 
que a cidade de marrocos, referida por ele, corresponde à cidade de 
Marrakesh, isto é, ش  .murrākuš, ver lempriere, 1800, p. 131 , مراك
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gibraltar, estava “extremamente insatisfeito” com o fato 
de um médico inglês ter sido levado ao reino, sem o seu 
conhecimento, com o propósito de atender o seu filho. não 
bastasse, um médico mouro afirmara ao imperador que os 
remédios europeus eram muito fortes para a compleição 
do príncipe, o que o colocava em extremo perigo enquan-
to estivesse sob os cuidados do médico inglês. esses argu-
mentos pesaram tanto junto ao imperador, que ele exigiu 
que alguns remédios fossem enviados secretamente até  
marrakesh, para que fossem examinados pelo seu médico. 

enquanto esperava pela audiência com o imperador, 
lempriere teve tempo de circular pelas ruas da cidade e 
descrever o comportamento dos muçulmanos e dos judeus 
que viviam ali. Sobre as judias, afirmava que elas eram 
“em geral muito bonitas”. Se as judias casadas não eram 
obrigadas a esconderem o seu rosto quando caminhavam 
pelas ruas, tamanha liberdade não ocorria no espaço pri-
vado, onde elas eram tratadas frequentemente “com a 
mesma severidade” aplicada às muçulmanas. Já as mulhe-
res solteiras não tinham permissão para saírem, exceto em 
“ocasiões especiais” e sempre com as suas faces cobertas. 
Para lempriere, as judias possuíam uma “disposição para 
a intriga”, somada às “inclinações licenciosas” e ao caráter 
ardiloso, apontados pelos próprios judeus (1800, p. 141). 

Foi nesta passagem da narrativa também que o mé-
dico fez uma descrição do palácio do imperador. afora os 
pormenores arquitetônicos, o que recebia destaque era o 
seu entendimento sobre a diferença entre serralho e ha-
rém. não é possível afirmar se este trecho foi escrito após 
a sua visita ao harém de Sidi muḥammad iii – o que lhe 
possibilitaria saber a localização exata do harém. de todo 
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modo, lempriere conseguiu indicar em qual pavilhão 
do palácio se encontrava o harém – aquele nomeado de  
Douhar pelos mouros – e apontar o significado de serra-
lho: tratava-se de um sinônimo para palácio (p. 142). 

após esperar durante um mês por uma audiência 
com o imperador e ver a sua própria saúde afetada – dada 
a sua crescente ansiedade –, lempriere buscou o auxílio 
de alguns amigos ministros e mesmo do primeiro ministro 
para o ajudarem a marcar uma reunião com o governante. 
o encontro, conseguido após muita insistência por parte 
do médico, seria pontuado pela discussão sobre o modo 
como lempriere havia chegado ao reino; sobre a quali-
dade dos médicos ingleses e, por suposto, sobre o uso dos 
remédios químicos no tratamento do príncipe. Feitos os 
devidos esclarecimentos, o médico se sentia mais aliviado 
e esperava por fim a chegada de absulem a marrakesh, 
de quem aguardava não apenas a confirmação sobre o su-
cesso do tratamento médico, mas também a libertação de 
cativos ingleses, conforme o combinado inicialmente.

aproximadamente quatro dias antes da chegada do 
príncipe a marrakesh, lempriere receberia a informação 
de que ele e os cativos ingleses – que deveriam ser liber-
tados conforme o acordo inicial entre o príncipe e o mé-
dico – seriam levados até à cidade de Salé e de lá seriam 
conduzidos para tanger. uma vez que isso fosse concreti-
zado, o médico alimentava as mais vívidas esperanças de 
que poderia retornar para gibraltar. os seus planos, no 
entanto, não correram como ele havia tencionado. Cerca 
de dez dias após a sua audiência com o imperador, o prín-
cipe chegaria a marrakesh, em seu caminho para meca. 
Como ocorrera em relação ao imperador, lempriere teve  
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dificuldade em conseguir uma reunião com absulem. Sa-
bendo da iminente partida do príncipe, e após uma tentati-
va frustrada de conseguir uma reunião com ele, lempriere  
escreveu uma carta ao cônsul, mas que não pôde chegar 
ao seu destinatário. diante disso, o médico se viu na ne-
cessidade de se endereçar diretamente ao imperador, para 
quem escreveu um memorial. na carta – que seria tra-
duzida para o árabe –, lempriere informava o imperador 
de que havia recebido ordens do governador de gibraltar 
para que voltasse imediatamente para as suas funções.

Sidi muḥammad iii recebeu a carta de lempriere – a 
qual estava envolvida em um tecido de seda – e afirmou 
que o médico não precisava se preocupar, pois o inglês 
seria enviado para casa imediatamente. a promessa do im-
perador foi recebida com imensa incredulidade pelo médi-
co. então, o próximo plano de lempriere seria presentear 
os principais ministros do reino a fim de “suborná-los” 
em favor de seus próprios interesses (1800, p. 197). em 
outras palavras, o médico tinha esperanças de que, através 
dos seus ministros, o imperador se lembrasse dele conti-
nuamente. Porém, como indicava o médico, ou os presen-
tes não eram generosos o suficiente, ou os “gananciosos 
ministros” esperavam ver o seu gesto repetido outras ve-
zes. Fato é que o plano não teve êxito.

um dos itens acordados no início da viagem fora 
cumprido quinze dias após a partida do príncipe: todos 
os cativos ingleses seriam levados para mogador [atual  
essaouira]. Já o seu retorno para gibraltar parecia uma rea-
lização tão distante, que lempriere tinha começado a acei-
tar “a ideia de permanecer um prisioneiro no marrocos”  
(1800, p. 248). Fazia um mês que o príncipe tinha partido 
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de marrakesh quando o imperador mouro enviou ao mé-
dico um despacho particular para ele se dirigir ao palácio. 
após tal ordem, lempriere ficou esperançoso sobre a pos-
sibilidade de ser enviado para casa. mas a sua surpresa se-
ria grande ao chegar ao palácio: o imperador determinava 
que o médico examinasse “uma de suas sultanas que esta-
va indisposta”, que retornasse à tarde com “medicamentos 
apropriados” e que relatasse o caso da paciente a ele. 

diante desse cenário, lempriere não sabia dizer se era 
desapontamento ou surpresa a emoção que predominava 
nele. Para o inglês, parecia inexplicável que o imperador 
desse ordens para ele entrar no harém. Se por um lado, 
a curiosidade não parecia ser um elemento suficiente para 
convencê-lo dessa nova tarefa, por outro, ele reconhecia a 
inutilidade de se opor a uma ordem do imperador. embora 
o médico adiasse a sua resposta em relação à determinação 
do imperador, a partir dessa segunda oportunidade de vi-
sitar o harém, ele deixaria destacado o caráter inédito de 
tal acontecimento. então, ele ressaltava que a “admissão de 
um de nosso sexo no depositário sagrado de encantos femi-
ninos era quase sem precedentes”, visto que ele acreditava 
nisso totalmente em relação ao harém do imperador. mais 
adiante, um novo lembrete sobre essa matéria: ele teria a 
ocasião de ver um “lugar onde nenhum europeu tinha sido 
admitido antes” (lemPriere, 1800, p. 257).

a entrada do harém imperial era mais requintada 
do que aquela do príncipe. através de uma grande porta 
arqueada – protegida por dez guarda-costas –, chegava-
-se a um salão nobre, onde o capitão ou alcaide e mais 
dezessete eunucos estavam postados. aqui, lempriere 
assinalava mais uma vez que uma pessoa que não tivesse  
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“negócios” no harém não poderia entrar nesse salão. desse 
modo, sempre ao lado de seu intérprete, ele apresentou ao  
alcaide a ordem emitida pelo imperador e os dois pude-
ram ser conduzidos ao harém por um dos “eunucos ne-
gros”. a descrição seguia muito parecida com aquela feita 
sobre o harém do príncipe. assim que chegou ao pátio em 
que ficavam os quartos das mulheres, o médico descobriu 
um variado grupo de “concubinas, domésticas e escra-
vos negros que eram empregados de diferentes formas”  
(lemPriere, 1800, p. 250). 

assim que lempriere chegou ao harém, algumas pes-
soas que ali estavam recuaram para os seus apartamentos, 
enquanto outras se aproximaram, perguntando ao eunuco 
negro quem era aquele homem e por quais ordens ele ha-
via sido levado para lá. no momento em que as pessoas 
eram informadas de que se tratava de um médico enviado 
por ordem do imperador para cuidar de lalla zara – nome 
de sua primeira paciente –, a expressão “Seranio tibib” ou 
“médico Cristão” passaria a ressoar de um canto a outro 
do harém e em poucos minutos o inglês estaria cercado 
por mulheres e por crianças. 

o problema já relatado sobre o exame do pulso para 
a detecção de doenças ocorria novamente. Como reclama-
va o médico, cada uma delas parecia ansiosa em descobrir 
alguma queixa sobre a qual pudesse consultá-lo. aquelas 
“que não tinham criatividade suficiente” para inventar 
uma enfermidade obrigavam o médico a sentir o seu pul-
so. o resultado era a extrema irritação dessas mulheres, 
se o médico não mostrasse excelência na sua profissão, 
descobrindo uma doença ou outra. a urgência com que 
queriam ser atendidas impedia-as de esperar: enquanto 
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lempriere verificava o pulso de uma, outras puxavam o 
seu casaco em busca de terem os pulsos tomados e um 
terceiro grupo o repreendia pelo fato de o médico não lhe 
dar a devida atenção.

esse não era o único comportamento reprovado 
pelo médico. lempriere afirmava que as “ideias de deli-
cadeza” dessas mulheres não correspondiam em absoluto 
àquelas que podiam ser encontradas nas “nossas senho-
ras europeias”, afinal, elas exibiam as belezas e a forma 
de partes de seus corpos “com um grau de liberdade que 
em qualquer outro país teria sido considerado indecente” 
(lemPriere, 1800, p. 251). além disso, para ele, essas 
mulheres conversavam de forma “desenfreada”. em vir-
tude disso, o médico pôde registrar a sua opinião sobre a 
luxúria neste reino:

esta aparente lassidão de conduta nas senhoras mouras 
não procede, em princípio, de uma depravação. Como 
neste país não se confia às mulheres a guarda de sua 
própria honra, não há virtude em reserva. a educação 
depravada serve mesmo para corromper ao invés de 
contê-las. elas não são olhadas como agentes racionais 
ou morais; elas são consideradas apenas como seres 
criados inteiramente para ser subservientes ao prazer 
masculino. Para excitar as paixões e para fazer e dizer 
qualquer coisa que possa inflamar a imaginação licen-
ciosa, tornam-se, portanto, necessárias intervenções 
no sexo feminino, e as suas maneiras e a sua conduta 
assumem um caráter totalmente diferente em relação 
às mulheres no mais refinado e mais liberal estado da 
sociedade (lemPriere, 1800, p. 252).

o tema da lassidão – que será retomado mais adian-
te neste capítulo – não foi ressaltado por lempriere com 
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a intenção de discursar sobre a luxúria característica des-
te reino. a sua intenção, ao menos nesse momento, era 
fundamentar a diferença de conceito sobre decoro entre 
ele e as suas pacientes, isto é, o que ele julgava indecen-
te – a exibição de partes do corpo das mulheres – não 
era assim entendido por elas. Já o pedido do médico para 
examinar as línguas de algumas pacientes que apresenta-
vam sintomas severos era visto como “incompatível” em 
relação à modéstia e à virtude de tais mulheres. algumas 
das pacientes inclusive “riam da singularidade do pedido 
e o atribuíam ou a uma curiosidade impertinente, ou a 
uma inclinação para impor-se aos seus entendimentos”  
(lemPriere, 1800, p. 252).

Como o número de pacientes crescia e o médico ain-
da não havia atendido a paciente que motivara a sua entra-
da no harém, o eunuco que o acompanhava, cansado de 
esperar, exerceu a autoridade “que a sua efeminação natu-
ral poderia admitir” e obrigou as outras mulheres a se dis-
persarem. Com essa medida, o médico conseguiu espaço 
para caminhar até o aposento da sultana, embora a multi-
dão feminina continuasse a segui-lo. Para chegar ao quarto 
da sultana, era preciso ainda passar por dois ou três pátios. 
Quando a paciente e o seu aposento estavam finalmen-
te prontos para recebê-lo, o médico a encontrou sentada, 
com as pernas cruzadas sobre um colchão e coberta com 
um tecido fino. Com ela, havia doze “atendentes brancos 
e negros” também sentados no chão. uma almofada seria 
colocada ao lado da senhora para que o médico pudesse 
se acomodar. diferentemente do que havia acontecido no 
harém do príncipe, lempriere não encontrou qualquer 
uma das mulheres do imperador com o rosto coberto, o 
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que permitiu que ele visse tais mulheres “com a mesma 
familiaridade como se tivesse sido introduzido na casa de 
um europeu” (1800, p. 253).

a sua paciente possuía o título de Lalla que era con-
cedido apenas às sultanas e significava senhora. lalla zara 
era filha de pais mouros e, oito anos antes, a sua beleza 
e realizações haviam se destacado de tal modo, que ela 
seria tomada como a “esposa favorita do imperador”. 
tal preeminência provocaria a inveja daquelas mulheres 
“cujos encantos eram menos evidentes” e que haviam sido 
preteridas pelo imperador. o resultado foi que elas mis-
turaram algum veneno – possivelmente arsênico – à co-
mida de lalla zara, causando nela “espasmos violentos e 
vômitos contínuos”. Se não tivesse uma compleição for-
te, ressaltava o médico, ela poderia ter sucumbido a este 
plano (lemPriere, 1800, p. 254). embora lalla zara 
tivesse sobrevivido, os efeitos desse episódio se revelaram 
nefastos. além do estado de debilidade e irritação, o seu 
estômago não conseguia digerir os alimentos e a sua bele-
za havia sido “completamente destruída”.

não há qualquer maneira segura de afirmar que 
lempriere soubesse as características físicas de sua pacien-
te antes do episódio de envenenamento. ainda que fosse 
assim, ele descreveu as mudanças que o veneno causara 
em seu corpo. a pele clara de lalla zara havia ganhado 
um ar “marrom doentio”; os seus dentes estavam arrui-
nados e o seu semblante se tornara “medonho”. embora 
estivesse acostumado com situações como esta, o médico 
se revelou “tão violentamente impressionado” com a “si-
tuação infeliz e aparência miserável” de sua paciente, que 
ele seria obrigado a “usar toda a firmeza” que possuía para 
evitar que se descobrissem os seus sentimentos.
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À esta época, lalla zara estava com aproximada-
mente trinta e seis anos, e para aumentar ainda mais o es-
panto de lempriere, o médico descobriria que ela era mãe 
de duas crianças: uma de seis anos e outra com pouco mais 
de doze meses que era alimentada por uma ama de leite. 
isso foi visto como uma “circunstância afortunada” pelo 
médico, uma vez que para ele um homem – de acordo com 
a lei muçulmana – não poderia se divorciar de sua esposa 
desde que ela lhe desse filhos92. diante de tal cenário, ain-
da que o imperador se interessasse pouco por esta “pobre 
senhora”, ele teria a obrigação de zelar pela manutenção 
tanto dela quanto de seus filhos. 

os sentimentos de lempriere diante desse caso eram 
nitidamente contraditórios. o seu senso de humanidade 
apontava a necessidade de cuidar da paciente e aliviar o 
seu sofrimento se assim fosse possível. Por outro lado, a 
autopreservação sinalizava a urgência de o médico par-
tir do reino na primeira oportunidade, mantendo deste 
modo a sua segurança e felicidade. Para resolver tal di-
lema, lempriere elaborou um plano capaz de garantir o 
tratamento para lalla zara e, ao mesmo tempo, apto a 
proporcionar a sua própria segurança. então, o objetivo 
era administrar certos medicamentos à paciente e acompa-
nhar a resposta ao tratamento durante quinze dias. Se nes-
se intervalo houvesse a menor perspectiva de alteração no 
estado da sultana, o médico poderia se retirar e prescrever 
instruções que permitissem a ela usar tais remédios sem 

92 embora lempriere fizesse tal afirmação, verifica-se no alcorão a pos-
sibilidade de divórcio mesmo em caso de gravidez da esposa. Sobre isso, 
ver nasr, 2005, p. 944-947. 
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assistência médica. lempriere não revelou o seu plano à 
paciente – considerada por ele “afável e polida” –, diferen-
temente da maior parte das mulheres mouras.

terminada a primeira consulta de lalla zara, o mé-
dico cometeria a sua primeira transgressão no harém do 
imperador: o atendimento a uma segunda paciente, sem a 
permissão oficial. ocorre que uma mensageira tinha ido 
até lempriere solicitar a sua presença no apartamento de 
lalla Batoom que, em virtude da anterioridade de seu ca-
samento, era conhecida como a “primeira esposa do impe-
rador”. diante da situação, o médico deixaria registrada a 
apreensão pelo perigo que estava correndo. ao seu lado, 
outros personagens poderiam ser igualmente responsabili-
zados pelo episódio, caso esse fosse descoberto: o eunuco 
que o conduzira ao aposento da sultana, e as outras mu-
lheres, por permitirem a sua entrada em um apartamento 
que não o de lalla zara. Por tal razão, era de interesse tan-
to do médico quanto dos outros envolvidos nesta tarefa 
impedir que a notícia chegasse aos ouvidos do imperador, 
tomando-se o cuidado de não se admitir o médico nos 
aposentos das mulheres no momento em que o imperador 
pudesse entrar no harém.

lalla Batoom, com cerca de quarenta anos de ida-
de, exibia o que lempriere nomeou de “perfeita beleza  
moura”, isto é, o corpo imoderadamente gordo; boche-
chas redondas e proeminentes pintadas com vermelho 
escuro; olhos pequenos e de cor negra. o seu rosto ti-
nha ainda uma inocência na expressão. após sentar-se ao 
lado da paciente, sentir o seu pulso e verificar que a sua 
queixa era em decorrência de um leve resfriado, o médico 
teria de tomar o pulso das várias concubinas que haviam 
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sido convidadas para irem ao aposento de lalla Batoom 
nessa ocasião. mas a julgar pelo conhecimento obtido em  
tarudant, muitas queixas dessas mulheres tinham origem 
no seu hábito de “atacarem” violentamente o cuscuz. 
diante disso, o médico teve muito êxito em opinar sobre 
as reclamações de suas pacientes.

encerrada a visita à “rainha do Harém”, e sem qual-
quer tipo de apreensão, o médico seria conduzido à sua 
próxima paciente: lalla douyaw, a esposa favorita do 
imperador. essa era a primeira paciente que não possuía 
origem moura, e possivelmente por isso o médico afirmou 
que douyaw “poderia ser denominada, na europa, uma 
mulher muito fina e bela” (lemPriere, 1800, p. 259). 
ela era natural de gênova e havia naufragado junto com 
a sua mãe na costa da “Barbárie”, tornando-se cativa do 
imperador. Com apenas oito anos de idade, “os seus char-
mes pessoais eram tão promissores e atraentes”, que ela 
seria levada à força para o harém. no palácio, ela resistira 
o quanto pôde à mudança de religião. Porém, a ameaça do 
governante de que arrancaria cada fio de cabelo de sua ca-
beça pela raiz obrigou-a a se submeter às suas ordenações.

dentre as três pacientes atendidas neste dia, lalla 
douyaw foi a que recebeu a descrição mais detalhada na 
narrativa do médico. a sua “expressiva beleza” era justi-
ficada em razão da peculiaridade física das “mulheres ita-
lianas”. além disso, o seu comportamento era “polido e 
atencioso”, e a sua destreza em ler e em escrever – também 
na língua árabe – transformava-a, aos olhos das outras 
mulheres, em um “ser superior”. as suas habilidades in-
telectuais foram tomadas por lempriere como superiores 
– possivelmente em relação às outras mulheres do harém. 
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diante de tais virtudes, ela conseguiria abandonar a posi-
ção de concubina e se casar com o imperador.

lalla douyaw estava com trinta anos e se queixava 
de uma afecção na gengiva causada pelo escorbuto, o que 
poderia provocar a perda de alguns de seus dentes. o seu 
grande medo era de que a doença pudesse desfigurar as 
suas características físicas e levar, por conseguinte, à dimi-
nuição da afeição do imperador por ela. a paciente estava, 
portanto, ansiosa para receber as visitas do médico, mas 
também se mostrava apreensiva, uma vez que o impera-
dor não tinha conhecimento dessas consultas. Para evitar 
que Sidi muḥammad descobrisse tais encontros entre ela 
e lempriere, lalla douyaw ordenou que as suas escravas 
lhe informassem do menor sinal de perigo. Somado a isso, 
ela distribuía presentes aos eunucos, alertando-os para 
que não insinuassem a ninguém que o médico havia sido 
admitido em seu apartamento.

as razões do esforço em guardar segredo sobre as 
visitas de lempriere a lalla douyaw foram apontadas 
pelo médico. o primeiro e evidente motivo era a ausência 
de uma ordem expressa do imperador para que o médico 
cuidasse de sua esposa. além disso, a diferença de status 
– familiar e médico – entre as duas mulheres era notória. 
lalla zara sofria a negligência do imperador desde o mo-
mento em que os seus “encantos pessoais” haviam sido 
afetados pelo envenenamento. diante disso, lempriere 
concluía que a autorização para cuidar da sultana era mais 
uma forma de o imperador se livrar da importunação de 
ver o médico do que propriamente o desejo pela recupe-
ração da sultana. a situação de lalla douyaw era o oposto 
daquela vivida por lalla zara, uma vez que ela era jovem,  
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mantinha a sua beleza e recebia uma afeição ímpar do im-
perador. logo, o seu contato com um homem europeu, 
que a visitava com frequência e “praticamente sozinho”, 
seria causa de grande ciúme e mesmo retaliação por parte 
de Sidi muḥammad. uma mulher na condição de lalla 
douyaw deveria manter, mais do que as outras, uma estri-
ta separação em relação ao sexo masculino.

as consultas de lempriere no harém – consideran-
do-se a forma de diagnóstico e o tratamento – somente 
poderão ser compreendidas se tivermos no horizonte o 
modo como procediam os médicos no contato com as pa-
cientes britânicas. uma das maneiras de uma mulher eu-
ropeia ter acesso aos cuidados médicos era através de um 
empregado ou de algum membro da família, ou seja, era 
essa pessoa que estava encarregada de levar ao médico in-
formações sobre a paciente ou ainda lhe entregar uma evi-
dência material, como a amostra de urina (CHurCHill, 
2012, p. 57). diante disso, não causará espanto o fato de 
que as consultas médicas e possíveis indicações de trata-
mento pudessem ser feitas em tabernas, casas de café ou 
em hospedarias.

outra forma comum de consulta era a correspon-
dência, que ganhou impulso no século XViii em virtude 
do aumento da alfabetização, do crescimento da publicida-
de e das redes postal e de transporte. nesse caso, a própria 
paciente escrevia ao médico, relatando as suas queixas, 
ou, de maneira mais usual, o chefe da família [o marido da 
paciente normalmente] escrevia em seu nome. essa prá-
tica era corrente até o século XViii porque o exame físi-
co do(a) paciente ainda não possuía um caráter essencial 
(Wild, 2006, p. 17). a preeminência das informações  
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teóricas no lugar do exame presencial era, além disso, um 
modo de diferenciar o médico do cirurgião, uma vez que 
aquele usava mais as suas habilidades intelectuais, enquan-
to este, a destreza manual. 

Portanto, o histórico médico do paciente e a descri-
ção de sua doença deveriam ser suficientes para indicar o 
estado do doente. o valor de uma consulta por carta era 
o mesmo que o de uma visita ao consultório médico, ou 
seja, um guinéu (Wild, 2006, p. 17)93. Considerando-se  
as correspondências entre o médico escocês William Cul-
len (1710–1790) e os seus pacientes, pode-se afirmar que 
a consulta por correspondência era uma prática pouco 
empregada pelas camadas mais baixas da população bri-
tânica. na impossibilidade de pagarem por uma consulta 
privada, as classes trabalhadoras poderiam recorrer à as-
sistência médica oferecida por sindicatos, hospitais-escolas 
ou instituições de caridade (mitCHell, 2009, p. 204). 
de todo modo, havia uma inclinação evidente dos ingleses 
pela automedicação e pelos cuidados domiciliares.

Se as consultas médicas presenciais não se resumiam 
em uma prática generalizada para a sociedade deste pe-
ríodo, pode-se inferir que elas eram ainda menos recor-
rentes para as mulheres. isso não significou, contudo, a 
ausência de tais consultas entre os médicos e as pacientes, 
embora, tecnicamente, as mulheres casadas só pudessem 
contratar os serviços médicos “com o consentimento de 
seus maridos” (CHurCHill, 2012, p. 59). Como afirma  

93 o guinéu era uma moeda de ouro introduzida na inglaterra em 1663. 
durante o século XViii, o seu valor era equivalente a 21 xelins, correspon-
dente a cerca de 0,05 libra (Katz-HYman; riCe, 2011, p. 259).
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Wendy Churchill, não apenas os exames no corpo da pa-
ciente eram feitos, como também se estendiam além da 
simples tomada de pulso. além desses exames, os médicos 
ainda tocavam no corpo feminino para administrar remé-
dios e para realizar cirurgias. tais práticas não se restrin-
giam a casos específicos da saúde feminina, como aqueles 
relacionados a problemas ginecológicos ou obstétricos. 
elas eram empregadas também em casos não específicos, 
ou seja, no tratamento de “úlceras, tumores, lacerações”  
(CHurCHill, 2012, p. 65).

Verifica-se, desse modo, que mesmo com as restri-
ções sociais ou familiares impostas às mulheres europeias, 
o seu contato com homens médicos não se caracterizava 
como um evento extraordinário. esse teor excepcional, de 
outro modo, fazia parte do cotidiano das mulheres islâ-
micas que viviam nos haréns. além de manter o mínimo 
contato com o corpo da paciente, o médico não tinha per-
missão para conversar com ela ou ver o seu rosto – como o 
próprio lempriere reclamou em sua primeira consulta no 
harém do príncipe. os casos que demandassem cirurgia 
eram ainda mais delicados. Como escreveu miri Shefer-
-mossensohn – referindo-se ao harém no império oto-
mano –, se uma paciente de alto status necessitasse de ci-
rurgia, era esperado que ela suportasse o seu sofrimento 
em silêncio, afinal, “cobrir o corpo da paciente durante 
um procedimento cirúrgico era impossível e, portanto, os 
cirurgiões não eram autorizados a se aproximarem dela” 
(2011, p. 298). Já as concubinas eram deslocadas para o 
“Velho Serralho”, onde poderiam se submeter à cirurgia.

embora um crescente número de médicos – sobre-
tudo na europa – defendesse a visualização do interior 
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do corpo, caminhando para a configuração do “modelo 
de um único corpo” (ortega; zorzanelli, 2010, 
p. 26), a diferença estabelecida no interior da medicina 
entre o corpo masculino e o corpo feminino ainda era evi-
dente. a medicina baseada na “teoria dos humores” ti-
nha como premissa uma concepção hierárquica dos sexos 
a partir da qual as mulheres eram vistas “como homens 
imperfeitamente formados que através da ausência do ca-
lor vital haviam retido dentro do corpo estruturas de re-
produção sexual que, nos homens, eram visíveis externa-
mente” (FlatHer, 2007, p. 19). não sem razão, Wendy  
Churchill defende que “ao menos na prática, o clima e a 
raça possuíam um impacto bem menor sobre o diagnósti-
co e o tratamento de doenças do que o sexo, a idade e a 
condição socioeconômica” (CHurCHill, 2012, p. 42). 

Se o corpo da mulher era definido como diferente 
e mesmo oposto ao corpo masculino – vide a concepção 
sobre os órgãos genitais –, é fato que isso implicaria uma 
distinção de tratamento médico ou, antes, no próprio en-
tendimento acerca das doenças que acometiam homens 
e mulheres. Sobre o primeiro elemento, há que se notar 
a obra do médico inglês thomas Percival (1740–1804). 
em 1794, Percival publicaria um texto sobre ética médica 
a fim de orientar a conduta dos profissionais em hospi-
tais e em casas assistenciais (VeatCH, 2000, p. 30). no 
primeiro capítulo do livro, Percival indicava que o “mais 
estrito decoro deve ser observado na conduta em relação 
às pacientes”. isso consistia, entre outros, evitar que “jo-
vens alunos” fossem admitidos em suas casas (PerCiVal, 
1803, p. 26). embora a função dos médicos se projetasse 
crescentemente sobre a função das parteiras, havia ainda o 
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tabu em relação à visão e ao toque masculino nos órgãos 
genitais femininos. logo, as parteiras eram as únicas que 
tinham permissão para “inserir as suas mãos no corpo fe-
minino” (green, 2008, p. 26).

Já sobre as “enfermidades femininas”, a mais emble-
mática é aquela que recebeu o nome de histeria. a palavra, 
que faz alusão ao adjetivo grego hysterikos e hysterica em 
latim, significa “o que vem do útero” ou “sofrendo em 
decorrência do útero” (PeterSon, 2010, p. 23). Como 
indica andrew Scull, a histeria era um “limbo nosológico 
de todas as doenças femininas não identificadas” (SCull, 
2009, p. 7). Para além da complexidade do tema, que es-
tava presente em autores antigos como o próprio galeno, 
o que é importante notar é a relação estreita que se estabe-
lecia entre a doença e um órgão exclusivamente feminino. 
ou seja, em virtude da movimentação do útero, a mu-
lher era acometida pelas mais variadas desordens: excesso 
emocional, tonturas, paralisias, desconforto respiratório 
(SCull, 2009, p. 14). 

a natureza “fria e úmida” da mulher era a respon-
sável pela sua menstruação e pelo fato de as mulheres não 
ficarem carecas, afinal, o calor nos homens “queimava” 
tanto o sangue quanto os pelos internamente. além dis-
so, o calor presente nos homens determinava qualidades 
como a “coragem, honestidade, razão, força física e mo-
ral” (WieSner, 2000, p. 32). mesmo no caso de médicos 
que se opunham à “teoria dos humores”, como andreas 
Vesalius e William Harvey, a explicação sobre as caracte-
rísticas e o temperamento feminino advinha de sua essên-
cia fria e úmida. não nos esqueçamos por fim de que a 
função de médico licenciado estava reservada sobretudo  
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para homens, em especial para os homens brancos e de 
classe média. Portanto, os cuidados da saúde do corpo 
feminino dependiam em grande medida do poder mas-
culino. Sobre isso, Susan Staub afirma que os médicos 
no século XVii buscavam usurpar a “autoridade e o co-
nhecimento das mulheres” no que se referia ao tratamen-
to de seus próprios corpos (StauB apud mangHam;  
dePledge, 2011, p. 51-68). 

essa situação era ainda mais notória no caso das 
mulheres que viviam no harém. diante disso, é certo que 
lempriere deveria prestar contas de seu atendimento no 
harém ao soberano a fim de lhe indicar o estado de saúde 
de lalla zara (1800, p. 262). assim que o médico foi avis-
tado pelo imperador, este pediria para lempriere levar os 
remédios até ele e prová-los, certamente com a intenção 
de lhe mostrar que não havia nada de impróprio nos me-
dicamentos. depois disso, Sidi muḥammad examinou os 
remédios e ordenou que lempriere lhe explicasse o que 
eram e como se esperava que eles agissem94. o médico 
aproveitou a oportunidade para informar ao governante o 
estado de lalla zara, afirmando que ela precisaria de um 
tratamento longo, mas sem alterações no que dizia respei-
to aos remédios. a sua proposta era, portanto, atendê-la 
durante quinze dias e, após esse período, ele a supriria 
com um estoque suficiente de medicamentos para que ela 
pudesse continuar o tratamento sem a sua presença. lem-
priere adicionou ainda que havia recebido ordens do go-
vernador de gibraltar e que deveria retornar à guarnição  

94 o médico não deixou registrada qualquer informação sobre as substân-
cias que ele usava para preparar os remédios.
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imediatamente. a sua desobediência poderia fazê-lo per-
der “um emprego muito bom” (1800, p. 263). diante dis-
so, o imperador pediria que o médico atendesse a sultana 
por aproximadamente dez dias. Findado esse período, e 
caso os remédios se provassem eficazes, lempriere pode-
ria retornar para casa.

as suas recorrentes visitas ao harém possibilitaram a 
lempriere que o descrevesse em detalhes. os apartamen-
tos ficavam no piso térreo, tinham o formato quadrangu-
lar e eram “muito sublimes”. Quatro deles incluíam um 
“espaçoso pátio quadrado”, acessado por meio de grandes 
portas dobráveis  . no centro do pátio, que era revestido 
de azulejos azuis e brancos, havia uma fonte abastecida 
por meio de um grande reservatório localizado na parte 
externa do palácio. um dos propósitos da fonte, ressaltava 
o médico, era servir para as “frequentes abluções reco-
mendadas pela religião maometana” (1800, p. 264). nem 
todas as mulheres, por suposto, desfrutavam de um quarto 
com acesso a um pátio. embora o harém contasse com 
cerca de doze desses “pátios quadrados”, apenas lalla  
Batoom – a sultana principal – e lalla douyaw – a favorita 
– haviam sido contempladas com um pátio privado. lalla 
zara e todas as outras concubinas tinham autorização para 
terem somente um quarto simples, ou seja, sem pátio. 

nesse momento da narrativa, lempriere retomou a 
diferença entre serralho e harém, já ressaltada no capítu-
lo Viii de seu relato, inserindo uma definição curiosa a 
respeito do harém. Se o harém era entendido como uma 
parte do palácio ou serralho, ele podia também ser consi-
derado “um lugar onde muitos inquilinos diferentes têm 
apartamentos sem pagar por eles”, com a sultana principal 
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mantendo o gerenciamento de todo o harém (lemPrie-
re, 1800, p. 266). nessa descrição, não faltaria certamen-
te a menção ao número de mulheres que aí viviam. Havia 
entre sessenta e cem mulheres neste espaço, devendo-se 
somar ainda “as domésticas e as escravas, que eram muito 
numerosas” (p. 267).

dentre essas mulheres, figuravam as quatro esposas 
de Sidi muḥammad, ou seja, lalla zara, lalla Batoom, 
lalla douyaw e uma última, filha de um renegado inglês 
– cujo nome não foi identificado – e que estava em Fez no 
momento da visita de lempriere. Contudo, como alerta-
va o médico, esse grupo de quatro mulheres não deveria 
ser considerado como o das primeiras esposas escolhidas 
pelo imperador, uma vez que algumas já haviam morrido 
e outras haviam sido repudiadas. um dado importante a 
respeito das mulheres que habitavam o harém – não ape-
nas este do reino de marrocos – é a sua heterogeneidade. 
Havia muitas concubinas mouras que eram entregues ao 
imperador, já que os mouros consideravam uma honra ter 
uma filha no harém. mas além delas, havia escravas euro-
peias que eram cativas ou que haviam sido compradas pelo 
governante. no grupo de escravas, algumas eram negras. 

lempriere inseriu, então, um tema recorrente quan-
do se tratava do harém: a beleza das mulheres. Para ele, as 
europeias estavam entre as mais bonitas desse lugar. Havia 
uma em particular – completava – que era nativa da es-
panha e que havia sido levada ao harém com aproxima-
damente a mesma idade que lalla douyaw. ele ressaltava 
que essa moça tinha uma “beleza perfeita” (lemPriere, 
1800, p. 268). mas o médico acrescentaria em seguida 
que ali havia muitas outras mulheres igualmente belas. 



o harém ao rés do chão 381

no tocante à beleza das europeias, lembremos que na sua 
primeira visita ao harém o médico tecera elogios às carac-
terísticas físicas, e também intelectuais, de lalla douyaw 
que era, afinal, europeia. as mouras, por outro lado, não 
eram descritas a partir da mesma perspectiva de beleza. 
além de apresentarem um “semblante inexpressivo e uma 
simplicidade rústica nas maneiras”, lempriere afirmava 
que elas eram mais baixas do que a estatura média, eram 
acentuadamente gordas, tendo a pele marrom clara ou, o 
que era mais usual, um tom de pele pálido. um único tra-
ço físico das mouras seria notado de forma positiva pelo 
médico: o seu “bom conjunto de dentes” (p. 268).

lempriere atenderia ainda uma concubina moura 
que ele não identificou, mas que merece ser destacada em 
virtude de um tema já presente nas consultas do médico: 
a divergência de tratamento. a sua paciente reclamava de 
uma leve dor de estômago, o que levou lempriere a admi-
nistrar-lhe um remédio interno. Como ele lembrou, o me-
dicamento deveria ter uma “natureza tão suave”, que não 
causaria dor nem qualquer inconveniente a ela. o médico, 
então, preparou o pó que ele ofereceria a um recém-nas-
cido, dado o seu caráter inofensivo. a paciente, todavia, 
temendo pelas consequências nefastas do remédio, pediu 
que a sua irmã o ingerisse antes dela. logo após tomar o 
remédio, a irmã da paciente se tornou “muito doente”, o 
que gerou uma repreensão severa ao médico por parte da 
concubina (lemPriere, 1800, p. 269). 

lempriere contra-argumentou, afirmando que o re-
médio possuía um teor suave para uma pessoa com as ca-
racterísticas físicas da concubina. entretanto, era preciso 
considerar a diferença de idade e de estado de saúde entre 
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ela e a sua irmã. além do mais, se as orientações do impe-
rador indicavam a necessidade de tratar apenas a sultana 
lalla zara, todas as outras consultas consistiam em um 
“favor” de sua parte. Portanto, o comportamento ingrato 
da concubina – completava – funcionaria como um deses-
tímulo para ele, o que poderia impedir a sua assistência a 
muitas outras mulheres, cujas queixas requereriam muito 
mais atenção do que as dela. lempriere reconheceria ain-
da a ignorância e a soberba de suas pacientes, mas não 
deixaria de indicar também que se tratava de “mulheres 
infelizes” (lemPriere, 1800, p. 270). 

a condição de infortúnio à qual essas mulheres es-
tavam submetidas será um tema pensado com mais vagar 
pelo médico inglês. no momento em que começou a ver-
sar sobre esse tópico, lempriere deixaria registrada a for-
ma como os europeus enxergavam as mulheres que viviam 
no harém. essa afirmação, já destacada, indicava que os 
mouros endossavam um preconceito normalmente atri-
buído aos muçulmanos, isto é, aquele que indicava serem 
as mulheres “uma espécie de animal inferior, meramente 
formadas para serem escravas dos prazeres masculinos” 
(lemPriere, 1800, p. 275). a explicação para esse es-
tado de coisas irradiava de um único centro gerador: a 
tirania do sultão.

ocorre que tais mulheres eram educadas com um 
só objetivo: aquele de atender os desejos sexuais de seu 
senhor ou de seu marido, o que as impelia a vivenciar a 
mais abjeta submissão. Se o médico considerava que essas 
mulheres não eram seres sexuais, mas seres sexualizados 
pelo déspota, ele também acreditava ser melhor para elas a 
falta de ciência sobre a sua situação, uma vez que o “sol do 
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conhecimento” só serviria para “iluminá-las” quanto à “sua 
própria miséria, desgraça e servidão” (lemPriere, 1800, 
p. 277). a postura do médico, portanto, não se traduzia em 
explorar a luxúria no harém, nem o comportamento sexual 
permissivo das mulheres que viviam neste lugar, mas em re-
tratar o harém como uma prisão, na qual as mulheres – que 
ele nomeava de vítimas – estavam encerradas. 

diferentemente das posições de mary montagu que 
relatava a liberdade das mulheres turcas, lempriere com-
parava as esposas e as concubinas dos soberanos mouros 
às escravas comuns, dado o seu caráter de obediência em 
relação ao déspota. isso se revelava, por exemplo, no mo-
mento em que elas desfrutavam da permissão para sair do 
harém. neste caso, elas eram obrigadas a ser “extrema-
mente circunspectas em esconder os seus rostos, e cautelo-
sas em cada parte de seu comportamento” (lemPriere, 
1800, p. 278). não eram todas as mulheres, entretanto, 
que logravam essa possibilidade. as “mulheres de distin-
ção”, como nomeou o médico, raramente saíam do harém. 
era mais comum que as mulheres de classes mais baixas 
circulassem pelas ruas, e mesmo estas eram tão “disfarça-
das e envoltas em seus Haiks”95, que pareciam mais “um 
pacote de pano colocado em movimento do que uma figu-
ra humana” (p. 278). 

essa forma de descrever as mulheres muçulmanas 
nas ruas revela uma nítida aproximação com narrativas 
anteriores. no texto de louis deshayes de Courmenin,  

95 o haik é uma vestimenta comum no marrocos feita de uma única peça 
de tecido, normalmente branca ou marrom, e que envolve o corpo várias 
vezes, de modo a encobri-lo totalmente (Condra, 2013, p. 22-23).
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lê-se que as mulheres andavam pelas ruas com o rosto todo 
coberto e usavam “vestes que as cobrem completamente, 
de modo que um marido não reconheceria a sua esposa 
quando ele a encontrasse” (1629, p. 166). tal afirmação, 
que não havia sido registrada na primeira edição do tex-
to, aparecia quase nos mesmos termos na Carta XXIX de 
mary montagu. após afirmar para a sua destinatária que 
as mulheres não tinham permissão para irem à rua sem 
estarem totalmente cobertas, ela assegurava que não se 
conseguia distinguir a senhora de sua escrava. nesse caso, 
era “impossível para o marido mais ciumento reconhecer 
a sua esposa quando ele a encontra, e nenhum homem 
ousa tocar ou seguir uma mulher na rua” (montague, 
1763, vol. 2, p. 33-34). lembremos ainda que elizabeth 
Craven chegou a usar o termo “múmias” para se referir às 
mulheres totalmente incógnitas que caminhavam nas ruas 
(1789, p. 205).

a “dimensão trágica” do harém – em especial o 
medo constante vivido pelas mulheres – não apenas foi 
percebida por lempriere, como sobrepujou qualquer pos-
sibilidade de sexualizar esse espaço96. aqui, podemos re-
tomar a segunda questão colocada no início deste item, 
qual seja, a forma como lempriere abordou as relações 
eróticas entre as mulheres no harém e os seus senhores. 
essa discussão suscitará por fim dois elementos que fica-
ram suspensos desde então: a relação entre a tirania e o 
harém – aliada à própria reconfiguração das instâncias de 

96 a expressão é de Fatima mernissi que conceituava a “dimensão trágica” 
– tragic dimension – como equivalente ao medo feminino e à insegurança 
masculina. Ver mernissi, 2001a, p. 16-17 – original: Scheherazade goes 
West: Different Cultures, Different Harems (merniSSi, 2001b, p. 16).
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poder neste espaço desde a entrada de lempriere –, e a 
descrição homogênea a que estavam submetidas as mulhe-
res que viviam no harém, o que as diferenciava das outras 
mulheres islâmicas.

a proximidade de um médico estrangeiro com as 
pacientes fechadas no harém poderia gerar mais do que 
relatos de viagem. exemplo disso é o médico veneziano 
niccolò manucci (1638–c. 1720) que serviu na Corte  
mogol entre 1656 até à sua morte, possivelmente em 
1720 (SuBraHmanYam, 2008, p. 42-43). ao relatar a 
sua experiência no harém, manucci afirmava que ao exa-
minar as suas pacientes teria ocorrido de algumas pegarem 
a sua mão e, protegidas pela cortina, levarem-a até o seu 
peito. ele, contudo, fingia não perceber, pois não queria 
chamar a atenção das matronas e dos eunucos presentes  
(Brummett, 2009, p. 271). Palmira Brummett consi-
dera que a suposta experiência libidinosa de manucci no 
harém foi acrescentada “à longa tradição ocidental” de 
representar os haréns como “locais de sedução e como 
espaços eróticos de abandono lascivo” (p. 271). “não 
surpreendentemente”, ela afirma, os “médicos emergem 
como atores centrais” nesses cenários eróticos.

lempriere poderia – se ele acreditasse ser a expecta-
tiva de seu público – relatar o harém com a mesma carga 
erótica notada em manucci. todavia, o autor não se ren-
deu a tal possibilidade. nesse sentido, a “longa tradição” 
em representar o harém como libidinoso – defendida por 
Brummett – deve ser examinada mais cuidadosamente, 
uma vez que o universo de viajantes que foram para o le-
vante ao longo da modernidade é extenso e heterogêneo 
o bastante para impedir que se chegue a uma conclusão  
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generalizada. o médico inglês, diferentemente do que 
veiculava manucci, não atrelava a luxúria a um compor-
tamento corriqueiro das mulheres que viviam no harém 
mouro. as razões sobre a prática sexual desmedida da so-
ciedade islâmica não deviam ser procuradas nas mulheres 
que habitavam o harém.

o emprego da teoria política como explicação para 
o excesso sexual nos países islâmicos não era novidade. 
antes de lempriere, Volney, citado no Capítulo 2, já havia 
acusado o governo tirânico de incitar a prática da luxúria 
nas mulheres. Se não havia qualquer zelo para com a sua 
educação, como tais mulheres poderiam desenvolver uma 
conduta reta, perguntava-se o francês. lempriere também 
via a prática lasciva como resultado da educação recebi-
da dos tiranos. o “tirano licencioso”, como o médico no-
meava os governantes do marrocos, transformava as suas 
mulheres em vítimas dos seus prazeres. Se era assim que 
lempriere enxergava a situação das mulheres do príncipe 
e do sultão, então, pode-se afirmar que a sua narrativa 
negava todo o conteúdo erótico como característico das 
mulheres que viviam no harém?

lempriere pouco refletiu sobre a relação sexual entre 
os governantes e as suas mulheres. no harém do príncipe, 
ele manteve um contato rápido com as mulheres, o que o 
impediu de criar qualquer vínculo próximo com elas. ain-
da que fosse assim, ele considerava absulem menos severo 
e menos cruel do que a maior parte dos príncipes mouros 
– mesmo que isso implicasse menor sagacidade e perspi-
cácia por parte do príncipe. Portanto, embora entregue 
às paixões do corpo, absulem concedia mais indulgência 
às suas mulheres do que era notado normalmente entre 
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os mouros (lemPriere, 1800, p. 105). esta não era a 
mesma opinião formulada em relação a Sidi muḥammad. 
na descrição do sultão, lempriere não apenas apontou as 
consequências nefastas do poder tirânico desse governan-
te, como teceu uma crítica severa ao poder despótico de 
um modo geral.

aliado à explicação de ordem tirânica, lempriere 
se mostrava totalmente contrário ao casamento entre um 
homem e várias mulheres. ele reconhecia que, afora as 
pessoas ricas, era raro encontrar esse tipo de prática. isso 
não o impedia, contudo, de entender o costume da “plura-
lidade de esposas” como envolto em absurdos, tais como 
a tenra idade da noiva e os grandes valores empregados 
na realização do casamento. Some-se a sua própria expe-
riência no harém. lempriere defendia que todas as mulhe-
res – esposas e concubinas – eram submissas às ordens do 
soberano e, com exceção daquelas que ocupavam o status 
de preferida e de primeira esposa, a maior parte delas bus-
cava alguma forma de agradar o governante, reservando a 
atenção que uma “escrava comum poderia destinar ao seu 
senhor” (lemPriere, 1800, p. 272).

diante desse quadro – como se poderia esperar –, o 
médico não fez qualquer alusão às práticas sexuais entre 
as mulheres e o soberano, limitando-se a afirmar que tais 
encontros não se davam no harém, mas no apartamento 
do próprio sultão, ou seja, o imperador informava qual 
mulher ele desejava como companhia e ela deveria ir até o 
seu aposento. do mesmo modo que o médico não relatou 
como tais encontros ocorriam, lempriere também não fez 
menção às supostas relações eróticas entre as mulheres no 
harém, tampouco citou os banhos como locais próprios 
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a esse tipo de comportamento. nem mesmo as relações 
sexuais entre os governantes islâmicos e os jovens rapazes 
– muito lembradas por outros viajantes – foram aludidas 
em sua narrativa. 

ao revelar os conflitos, as incertezas e as fragilida-
des de suas pacientes, lempriere não somente se distan-
ciava da forma usual de descrever o harém, como tam-
bém aproximava tais mulheres dos personagens comuns, 
aqueles que viviam longe dos palácios islâmicos. ainda 
que fosse assim, havia um elemento distintivo insuperá-
vel. os viajantes citados neste livro, quando descreviam 
as mulheres que viviam nos haréns islâmicos, sempre 
lembravam as diferentes origens e, portanto, as diver-
sas características físicas dessas mulheres. entretanto, 
mesmo evocando tal heterogeneidade, uma divisão era 
operada em suas narrativas: as mulheres no harém e as 
outras mulheres. é preciso lembrar ainda que essa dife-
renciação era aplicada em maior grau para as mulheres 
que habitavam os haréns palacianos do que para aquelas 
que moravam em casas comuns.

o exemplo de Jean de la roque pode ser aponta-
do aqui. ele descreveu as mulheres que viviam em uma 
casa vizinha à sua, quando esteve em muḥā. embora tam-
bém se tratasse de um harém – o de uma casa comum 
–, o autor não concedeu destaque a este evento. os via-
jantes que relatavam o funcionamento de um harém real, 
de outro modo, indicavam o quão extraordinário era este 
fato. lempriere deixaria isso registrado logo na capa de 
seu relato; outros o fizeram nas indicações dos capítulos.  
de qualquer maneira, ficava evidente aos olhos dos lei-
tores que determinado viajante trazia informações não  
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somente sobre as mulheres islâmicas, mas sobre aquelas 
que viviam atrás dos muros do palácio. 

é justamente esse caráter excepcional que torna a 
experiência de lempriere sem paralelo: ele entrara em um 
harém real islâmico e esteve nele tempo suficiente para 
conversar com as mulheres e descrever em traços gerais a 
sua vida dentro desse local. Se em um primeiro momento 
a sua entrada havia sido permitida pelo príncipe e, depois, 
pelo imperador, ele cometeu em seguida uma transgressão, 
circulando sem autorização pelo harém do sultão. essa si-
tuação, aliada a pouca assiduidade do imperador dentro 
do harém, levou a mudanças no tocante às instâncias de 
poder, ou seja, o médico tornava-se um personagem de 
importância dentro do harém. adicione-se a isso o fato 
de que a maior parte destas mulheres possuía um aces-
so restrito aos serviços médicos. logo, consultar-se com 
lempriere era uma oportunidade inestimável. 

lempriere exibia todas as características normativa-
mente recusadas para entrar no harém: ele era homem, 
estrangeiro e jovem. Contudo, um único elemento o ha-
bilitava a entrar neste espaço: ele era médico. a sua ad-
missão no harém, aliada à coragem de suas pacientes não 
oficiais e ao pacto de silêncio de todos os servos e escravos 
que as cercavam, permitiu que as consultas fossem feitas. 
mesmo os eunucos, que mantinham um olhar “próximo 
e vigilante” sobre o médico a cada visita ao harém, não o 
denunciaram ao imperador (lemPriere, 1800, p. 271). 
isso permitiu que lempriere continuasse usufruindo do 
livre acesso aos aposentos das mulheres. 

o médico inglês não foi o primeiro a desfrutar uma 
posição de honra dentre os islâmicos. antes dele, certo 
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tratamento privilegiado já havia sido descrito por Jean 
otter e por richard Pococke, justamente por sua suposta 
função médica. Como já foi citado, otter seria chamado 
para entrar no harém a fim de que tratasse de duas pa-
cientes. Já Pococke, descrevendo os templos da cidade de 
tebas [atual luxor, no sul do egito], deixaria registrado 
que havia sido recebido “com grande civilidade” pelo filho 
do xeque, pois este jovem imaginara que ele fosse médico, 
o que lhe rendeu inclusive um convite para opinar sobre 
determinado caso (PoCoCKe, 1743, vol. 1, p. 97).

após a melhora na saúde de lalla zara, lempriere 
passara a ser visto como importante não apenas pelas suas 
pacientes, mas também pelo imperador. Prova disso é que, 
depois de o médico ter feito um novo pedido de retorno 
para a casa, ele receberia de Sidi muḥammad dois cavalos 
como presentes e a renovação de sua promessa em acele-
rar a sua volta a gibraltar. a sua admissão no harém não 
era um motivo suficiente para a sua permanência no mar-
rocos. desse modo, a carta do imperador ao governador 
de tanger, acenando que permitisse ao médico embarcar 
com os seus dois cavalos, foi comemorada com “extremo 
prazer” por lempriere (1800, p. 286). 

temendo uma possível influência das mulheres em 
favor de sua permanência, lempriere planejou visitá-las 
pela última vez, sem revelar, contudo, o teor da carta do 
imperador. assim, o médico informou a elas que viajaria 
até gibraltar, mas que voltaria para o marrocos. Para pro-
var a veracidade de seu plano, o médico ofereceu os seus 
serviços de comerciante, afirmando que poderia comprar 
para elas artigos que não estavam disponíveis no reino 
islâmico. dentre os pedidos, estavam louças, tecidos e 
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“águas perfumadas”. a observação feita pelo médico de-
pois de registrar os pedidos daqueles que viviam no harém 
é digna de nota. ele afirmava que essas encomendas pode-
riam parecer muito insignificantes para merecer registro, 
todavia, ele as indicava para o leitor porque tais “pequenas 
circunstâncias frequentemente revelam o gosto particular, 
as maneiras, o gênio de um país, muito melhor do que 
aquelas transações graves e importantes” (lemPriere, 
1800, p. 288). na sua despedida, lempriere entregaria 
para lalla zara os poucos remédios que ainda possuía.  
a sua partida ocorreu em 12 de fevereiro de 1790. ele 
desembarcaria em gibraltar em 27 de março. 

a jornada de lempriere pelo reino mouro não aca-
baria aí. logo após a sua volta para gibraltar, o médico 
recebeu uma licença da guarnição para que pudesse fazer 
uma segunda visita a tanger. o propósito era terminar 
de coletar informações que o ajudassem a concluir o seu 
relato. antes disso, o médico comemorava a recompen-
sa pela sua arriscada viagem à “Barbárie”: ele havia sido 
chamado para servir como cirurgião no regimento inglês 
com destino à Jamaica. nesse retorno ao reino, lemprie-
re presenciou a crise política que assolou o marrocos em 
virtude da morte de Sidi muḥammad que estava com oi-
tenta e um anos e que governara o reino por trinta e três 
anos (1757–1790). o trono seria ocupado por um de seus 
filhos, mawlay Yazid, cujo reinado de apenas dois anos 
construiu-se sobre incomum violência em relação aos ju-
deus (mendelSoHn, 2003, p. 109). 

lempriere não adicionou outras informações sobre 
as mulheres que viviam no harém, contudo, o seu relato 
desencadeou a produção de um curioso texto sobre este 
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tema. a obra anônima e endereçada ao cônsul espanhol 
em tanger, Juan manuel gonzalez Salmón97, foi atribuí-
da por ahmed Farouk a um certo alcaide dris, em ra-
zão da semelhança de caligrafia notada nos documentos 
(FarouK, 1988-1989, p. 105). o nome verdadeiro do 
alcaide dris seria Jonas Francisco zigers [ou zegers], um 
holandês renegado que viveu no marrocos entre 1778 e 
1792 e que abraçou a religião islâmica. outro dado impor-
tante a seu respeito é que zigers desempenhava destacada 
função como agente da Coroa espanhola no marrocos.

zigers se apresentara ao imperador Sidi muḥammad 
como Conde de marmet e propôs a ele que o empregasse 
como instrutor militar a fim de que modernizasse o exér-
cito marroquino. inicialmente, a ideia seria adotada pelo 
sultão, mas em seguida foi abandonada, o que rendeu a in-
satisfação do holandês e a sua posterior fuga do reino. tal 
episódio acabaria por lhe acarretar “o castigo e a desgraça 
de Sua majestade”. o holandês, entretanto, daria prova 
de sua resignação, transformando-se em um súdito “fiel e 
submisso” (FarouK, 1988-1989, p. 106). 

o texto de zigers, embora tenha sido escrito em 
francês, é reconhecido nos arquivos espanhóis sob o títu-
lo “lempriere, cirujano inglés, refutacion de su obra: un 
viaje a marruecos”. a obra do holandês criticava cada as-
pecto da narrativa de lempriere: a sua ignorância sobre o 
idioma árabe, os erros cometidos quando da descrição de 
construções arquitetônicas e dos costumes locais, o seu po-
sicionamento de censura em relação ao imperador – o que 
lhe renderia o conselho de que todo “Soberano” era digno 

97 Foi cônsul geral entre 1783 e 1789 (PradellS nadal, 1991, p. 220). 
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de respeito – e, inclusive, aquilo que nos interessa mais 
particularmente: a contestação do relato de lempriere  
sobre o harém do imperador. 

Sabe-se que zigers – ou qualquer que seja o autor 
dessa obra – havia lido atentamente a narrativa de lem-
priere, afinal, as suas críticas ao texto eram pontuais. 
exemplo disso são as contestações acerca das caracterís-
ticas de cada personagem atendida pelo médico inglês 
no harém, quais sejam, lalla zara, lalla Batoom e lalla 
douyaw. em relação à primeira, zigers afirmava que ela 
nunca tivera uma beleza inferior, o que fazia alusão segu-
ramente aos comentários de lempriere sobre o seu aspec-
to físico após o episódio do envenenamento (FarouK, 
1988-1989, p. 127). além dessa refutação, zigers punha 
em xeque o próprio caso de envenenamento da sultana. 
Para ele, tal situação era desconhecida por todos até que 
lempriere “desejou sonhá-la”. 

outra história desmentida era aquela referente à es-
posa favorita do imperador, lalla douyaw. na versão de 
zigers, lalla douyaw teria sido apresentada ao sultão com 
o consentimento de sua mãe. a sua figura havia agrada-
do ao soberano que, por meio de “carícias e de presentes 
(e não por ameaças, como diz nosso escritor), convence-a 
por fim a abraçar o islamismo”. diante disso, o imperador 
teria dotado o seu pai, a sua mãe e os seus dois irmãos 
com “todos os tipos de benefícios”, incluindo-se a liberda-
de de poderem ir para a europa (FarouK, 1988-1989,  
p. 128). o holandês expressava ainda a sua antipatia pela 
ascendência italiana da sultana que, na sua visão, havia 
conservado de seus ancestrais o “espírito mau e enganoso 
que sempre foi odiado pela maioria do Serralho” (p. 129).
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as conversas que lempriere afirmava ter cultivado 
com lalla douyaw também se transformaram em matéria 
de controvérsia nos escritos de zigers. o holandês afirma-
va que nenhuma pessoa ignorava o fato de que, na pre-
sença dos eunucos, não se deveria falar com as mulheres, 
tampouco se posicionar a favor dos cristãos. aqui, zigers 
mencionava uma vez mais a inabilidade do médico inglês 
em falar o árabe, alertando que o seu intérprete judeu to-
mava o cuidado de não dizer aquilo que pudesse “baju-
lar”. o holandês por suposto não conhecia o judeu que 
acompanhava lempriere, o que o levava a concluir a sua 
hipótese a partir de uma premissa ampla: a interpretação 
é sempre imperfeita. 

a partir desse quadro, zigers caminhava para atacar 
o elemento-chave da obra de lempriere, isto é, o seu privi-
légio de ter entrado no harém e de ter visto as mulheres do 
príncipe, e, de forma mais efetiva, as mulheres do impera-
dor. Para zigers, se houvesse algum motivo para se gabar 
acerca de tal evento, os mestres jardineiros espanhóis e 
dinamarqueses é que poderiam se orgulhar de terem visto 
“uma centena de vezes as senhoras do imperador no jar-
dim do Serralho, onde essas mulheres conversam e agem 
muito mais livremente do que em seus apartamentos”  
(FarouK, 1988-1989, p. 129). 

além de não conceber a entrada de lempriere no 
harém como uma prerrogativa, zigers afirmava que o mé-
dico inglês não tinha visto as mulheres mais belas deste 
lugar. exibindo um amplo conhecimento a respeito do 
palácio real – em virtude de sua proximidade profissional 
com o sultão –, o holandês criticava lempriere, apontan-
do nominalmente várias mulheres desconhecidas do médi-
co. então, perguntava ele, “onde estão as senhoras ingima,  
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lazdia, moisaar, mani, Boria etc.?” (FarouK, 1988-1989, 
p. 129). o holandês provocava, alegando que “essas peque-
nas joias” estavam muito bem de saúde, logo, não tinham 
necessidade de se consultarem com o médico inglês.

zigers assumia por fim a sua ampla irritação com os 
muitos equívocos veiculados na obra de lempriere e indi-
cava que as cópias desse texto deveriam ser queimadas a 
fim de que se retirasse de circulação um “libelo cheio de 
mentiras, de erros e de absurdos” (FarouK, 1988-1989, 
p. 136). a cólera de zigers em relação a lempriere não se 
justificava somente – como se pode imaginar – pelos erros 
cometidos pelo último em seu livro. o holandês, ao contrá-
rio do médico inglês, tinha muito a zelar pela sua carreira e 
por sua permanência no marrocos. Por tais razões, a defesa 
dos interesses da espanha dentro do reino mouro, assim 
como um retrato positivo, mesmo terno, da imagem de Sidi 
muḥammad, tornaram-se correntes nas suas cartas. 

lempriere atacou o sultão e, mais do que isso, repro-
vou veementemente o despotismo ao longo de toda a sua 
narrativa. escrevendo sobre a morte de Sidi muḥammad, 
e já constatado que o reinado de mawlay Yazid durara 
apenas dois anos, o inglês afirmava que o novo impera-
dor dava lugar ao “ditame de suas paixões”. tal circuns-
tância logo o tornara totalmente incapacitado para exer-
cer os negócios comuns do governo, transformando-o 
em um grande monstro, como os que sempre ocuparam 
o trono do marrocos98. Se o médico inglês atribuía ao  

98 esta afirmação consta apenas das edições de 1793 e de 1800, uma vez 
que em 1791 – ano da primeira publicação da narrativa – mawlay Yazid 
ainda governava o reino (lemPriere, 1800, p. 329).
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despotismo a responsabilidade pela situação abjeta a que 
estavam submetidas as mulheres no harém, zigers, por 
sua vez, enaltecia a nobreza e o cuidado do sultão para 
com as suas mulheres.

diante do exposto, fica evidente que a narrativa de 
lempriere não pretendeu desfazer equívocos quanto ao 
conceito de harém. é preciso lembrar, uma vez mais, que 
o autor não sabia que entraria em dois haréns – conside-
rando-se aqui que ele escreveu o seu relato de forma verí-
dica. o seu texto – assim como outros de sua época – foi 
construído à base do juízo de valor, já que o médico utili-
zou, sempre que considerou conveniente, a contraposição 
entre os europeus e os marroquinos, associando aqueles 
ao desenvolvimento, e estes, ao atraso. Contudo, o mérito 
de sua obra está na maneira como o inglês descreveu o ha-
rém: um espaço físico do palácio, habitado por mulheres 
como quaisquer outras, identificadas por seus problemas, 
por suas necessidades, por suas qualidades. o harém des-
crito por lempriere é habitado por mulheres que possuem 
rosto e voz, e mesmo que esse não fosse o seu objetivo, o 
médico contribuiu minimamente para tirar as “mulheres 
do harém” do lugar imutável e homogêneo no qual inú-
meros escritores as haviam colocado.




