
 

 

PRIMEIRA MÉDICA ALEMÃ: DOROTHEA CHRISTIANA ERXLEBEN ( 1715-1762) 
 
 Dorothea Christiana Erxleben, née Leporin, nasceu em 13 de novembro de 1715, na cidade prussiana 
de Quedlinburg. Seu pai era o médico Christian Polycarp Leporin, descendente de uma família de pastores 
protestantes. Sua mãe, Anna Sophia Leporin, nascida Meinecke, também era filha de um pastor. Graças a 
essa circunstância os pais de Dorothea pertenciam a uma classe média educada, o que foi fundamental para a 
própria educação da jovem nos idos do século XVIII. Durante a infância ela era frágil e doente e o fato de 
estar constantemente confinada ao leito, e impossibilitada de auxiliar sua mãe nos deveres domésticos, 
permitia que ficasse na cama lendo a Bíblia e os livros que o pai levava para distraí-la: de latim, botânica, 
anatomia, medicina. Ela era extremamente inteligente e aprendia rapidamente. 
 Quando tinha 16 anos, Dorothea ficou impressionada ao saber que uma jovem de 20 anos chamada 
Laura Bassi havia recebido o título de doutora em filosofia na Universidade de Bolonha. Foi quando, 
juntamente com um de seus irmãos, começou a aprender medicina; ela observava e ajudava o pai em sua 
prática e estudava os textos médicos da época. Nessa ocasião, a jovem Dorothea já havia aprendido com a 
mãe o “trabalho feminino”, pois mesmo seu pai reconhecia que isto era necessário para que a filha pudesse 
se casar um dia. 
 Em 1735 o irmão de Dorothea, Christian, foi convocado para o serviço militar. Cinco anos depois ele 
foi liberado para estudar na Universidade de Halle, onde foi aceito imediatamente sem qualquer exame em 
vista do excepcional nível de conhecimento que apresentava. Como uma educação formal não era permitida 
às mulheres, Dorothea permaneceu em sua cidade natal estudando medicina e ajudando o pai, inclusive em 
suas visitas domiciliares, enquanto que o irmão dois anos mais novo pôde ir para a universidade. Uma das 
pacientes frequentemente visitadas pelo Dr. Leporin e a filha era a abadessa de Quedlinburg, Maria 
Elisabeth, e esta encorajou Dorothea a pedir permissão ao rei Frederico II para estudar na Universidade de 
Halle. Dorothea escreveu uma carta ao rei e finalmente conseguiu a autorização desejada em 30 de março de 
1741. 
 Entretanto, Dorothea não foi para a universidade. Seu pai ficou doente e ela, além de ser a pessoa 
mais indicada para cuidar dele, se tornou o principal arrimo da família. Outro fato contribuiu para manter 
Dorothea longe de Halle. Sua prima materna e amiga íntima, Sophie Elisabeth, que havia se casado aos 15 
anos de idade com um pastor da cidade, Johann Christian Erxleben, morreu tragicamente em 1741 após o 
nascimento de sexto filho. Dorothea assumiu o cuidado das cinco crianças sobreviventes, considerando que 
elas necessitavam de alguém para o papel de mãe, e acabou se casando com o pastor em 1742. O novo casal 
teve mais quatro filhos. 
 Em 1752, com 37 anos de idade e grávida de seu último filho, Dorothea foi acusada de charlatanismo 
por três médicos locais que nunca haviam aprovado que uma mulher exercesse a medicina, sobretudo uma 
mulher sem um diploma de médico. Em sua defesa, Dorothea lembrou que havia recebido permissão do 
próprio rei para buscar seu diploma e que, embora não o tivesse feito, estava com sua dissertação pronta para 
ser apresentada. Em 1754 sua dissertação foi aprovada pela banca examinadora e, novamente com a 
permissão de Frederico o Grande, ela obteve o grau em medicina pela Universidade de Halle, voltando ao 
exercício de sua profissão.  
 Dorothea Erxleben morreu em 1762, com apenas 46 anos de idade, e somente em 1908 as mulheres 
foram admitidas formalmente nas universidades alemãs. 
 
 



 

 

                               

Descrição do selo 
 
Mulheres na história alemã 
Dorothea Erxleben (1715-1762) 
Preço de Emissão: 60 Pf 
Primeiro Dia de Emissão:17/09/1987 


