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Garcia da Orta - Texto pedagógico 
 

Nota prévia 
Ser médico no Século XVI incluía, ser farmacêutico e botânico. Nesse 

tempo, era sobretudo nas plantas que se encontrava a terapêutica para os 
males do corpo e do espírito. Na Índia, Garcia da Orta, médico e cientista, deu 
um contributo significativo para esse conhecimento: descreveu pela primeira 
vez plantas donde se extraem as especiarias e outros produtos medicinais; 
inventariou espécies vegetais até então desconhecidas no ocidente; reuniu os 
nomes por que eram conhecidas nos diferentes locais; procurou conhecer e 
testar os processos terapêuticos da medicina tradicional indiana.  

O seu exemplo como homem de ciência, o trabalho desenvolvido em 
torno das propriedades curativas das plantas, poderão agora entusiasmar os 
nossos alunos proporcionando-lhes excelentes oportunidades de 
(re)descoberta do conhecimento. 
 

Pesquisa e selecção da informação 
Para este primeiro passo no desenvolvimento do projecto propomos a 

mesma metodologia de trabalho apresentada para a Caravela: trabalho por 
grupos heterogéneos, recurso à Internet, consulta na biblioteca, organização de 
um pequeno centro de recursos temático na sala de aula. O material recolhido 
deverá ser dividido em duas secções: “Garcia da Orta, a sua obra e o seu 
tempo”; “As plantas medicinais suas propriedades e utilização”. 

A realização de inquéritos e entrevistas, cujo formato e utilização 
pedagógica explicaremos mais adiante, é mais uma opção para o processo de 
recolha de informação. Acrescentamos, ainda, outras sugestões, como uma 
colecção de recortes de imprensa sobre plantas aromáticas e medicinais ou 
a realização de um álbum de recolha e produção de escrita criativa 
(lengalengas, poesias, canções, provérbios, adivinhas), sobre o mesmo tema.  

Enquadramento Histórico 
Mais uma vez chamamos a atenção para a dificuldade que as crianças 

têm em relativizar a passagem do tempo, por isso julgamos que seria de fazer 
uso das sugestões já enunciadas no texto sobre a caravela: construção de um 
friso cronológico e aula sobre o período do renascimento leccionada por 
um professor de História.  

Propomos também Visita a um Jardim Botânico. Alguns Jardins 
Botânicos, como é o caso do da Universidade de Coimbra, tiveram a sua 
origem nos chamados Hortos Médicos que apoiavam a aprendizagem sobre as 
plantas medicinais nas antigas escolas de medicina. Visitar um deles, conhecer 
a sua história, quem dele se ocupa, as espécies exóticas que o compõem, qual 
a sua função actual, será uma actividade que, além de muito agradável para os 
alunos lhes dará oportunidade de trabalhar de uma forma interdisciplinar. As 
produções resultantes desta actividade deverão ser expostas no placard do 
projecto e mais tarde arquivadas no centro de recursos temático da sala de 
aula (confrontar texto pedagógico sobre a Caravela). Convém referir que 
grande parte dos jardins botânicos possui também página de Internet que 
deverá ser utilizada na marcação e preparação da visita, ou constituir uma 
alternativa virtual na impossibilidade de esta se concretizar. 

Para as escolas portuguesas, a escolha do Jardim Botânico de Coimbra 
reveste-se de um interesse excepcional, uma vez que foi nesta mesma 
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universidade que Garcia da Orta exerceu a sua actividade como professor de 
Lógica. 
 

Um livro quase desaparecido 
O contacto directo com “O Colóquio dos Simples…”, livro que materializa 

a obra de Orta, constituirá igualmente uma forma viajar no tempo.  
Do original chegaram aos nossos dias raríssimos exemplares. No final 

do século XIX foi reeditado por iniciativa da Real Academia das Ciências. Nesta 
edição anotada, da responsabilidade de um notável botânico, o Conde de 
Ficalho, as plantas encontram-se já identificadas com o seu nome científico, 
mas, à semelhança do original, continua a empregar-se o português antigo. É 
esta versão que podemos encontrar actualmente nas bibliotecas numa edição 
da Imprensa Nacional. 

Ao tomar contacto com a obra, os alunos deverão aperceber-se que foi 
das primeiras a ser impressa e que, ao contrário dos livros científicos da 
actualidade, não possuía uma única ilustração.  

Escolhemos o Colóquio 15º, da Canela, para propor algumas 
actividades (este colóquio consta dos recursos existentes no CD-ROM). No 
entanto, pela quase impossibilidade de tradução do português antigo, estas 
destinar-se-ão sobretudo aos participantes que dominem o português. Depois 
de ter entregue aos alunos uma folha com o texto do colóquio 15º, o professor 
irá lê-lo em voz alta, pedindo às crianças para “traduzirem” oralmente cada 
período. Seguidamente sublinharão as partes do texto que descrevem a árvore 
da canela e, com base nessa informação, desenhá-la-ão numa folha. 
Procurarão então - na Internet, em CD-ROM, ou outras fontes de informação - 
imagens da árvore da canela, bem como das plantas europeias a que Orta 
recorre para estabelecer comparações. As crianças poderão assim, confrontar 
as imagens reais com a descrição feita pelo autor e ver se o desenho que 
realizaram se aproxima da verdadeira planta. Durante a actividade será 
oportuno observar (ver, cheirar, tocar, provar) um pau de canela e comparar o 
que se observa com a descrição que dele se faz no colóquio. 

O trabalho finalizará com a elaboração de um cartaz com as imagens 
obtidas, legendadas com excertos retirados do colóquio 15º.  

Além de sentirem as diferenças de vocabulário e sintaxe entre o 
português actual e o antigo, será possível verificarem a exactidão com que 
Garcia da Orta, na ausência de qualquer ilustração, conseguiu descrever esta 
espécie vegetal, por comparação com outras que eram conhecidas dos 
ocidentais.  

O contacto com a obra deste cientista, transmitirá aos alunos a noção de 
como se interligam disciplinas como a medicina a farmacologia e a botânica. 
Nesse contexto será talvez oportuno realizar uma visita de estudo ao Museu 
Botânico para se aperceberem de questões com a biodiversidade do mundo 
vegetal, a importância das plantas na evolução da vida, o seu papel no 
ambiente, etc. 

 
Actividades práticas 

 Gerado que está o interesse em torno das plantas e das suas 
propriedades será altura de propor algumas actividades práticas.  

Comecemos por lançar um inquérito sobre a utilização de infusões 
feitas à base de plantas medicinais. Junto da comunidade envolvente, 
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(familiares, amigos, vizinhos), fazer um pequeno levantamento acerca da 
utilização que costumam fazer de infusões feitas à base de plantas. Referir 
nome, idade e profissão dos inquiridos; questionar acerca do tipo de infusões 
utilizado, sua finalidade e modo de preparação. Em sala de aula será feita a 
análise dos resultados e apuradas as plantas mais utilizadas. Em grupo, e 
recorrendo ao material do centro de recursos, os alunos elaboração a ficha 
ilustrada dessas plantas, referindo: nome comum e nome científico; 
propriedades medicinais ou outras; modo de preparação; cuidados a ter na sua 
utilização. No final, o trabalho será comunicado a toda a turma. Como extensão 
desta actividade, far-se-á uma sessão de preparação e degustação de 
infusões feitas à base de algumas das plantas estudadas. Os alunos, de olhos 
vendados tentarão identificar pelo cheiro e pelo gosto, as diferentes infusões 
preparadas. Será uma boa ocasião para falar dos sentidos, paladar e olfacto. 

Conhecer e identificar plantas medicinais da sua região, será o 
pretexto para a realização de uma aula de campo. Mais uma vez pediremos 
ajuda a especialistas que as conheçam bem (professores de biologia ou 
pessoas da comunidade reconhecidamente esclarecidas a quem esse 
conhecimento tenha sido transmitido por pessoas mais velhas). Recomenda-se 
a Primavera ou início do Verão para fazer esta saída, não só devido às 
condições atmosféricas mais favoráveis, mas sobretudo pela abundância de 
plantas disponíveis para recolha nessa época e à facilidade de identificar as 
que florescem neste período. 

Antes da actividade, será inventariado o material necessário e definidas 
as regras de comportamento a adoptar em plena natureza. Durante a saída os 
alunos aprenderão o(s) nome(s) por que as plantas são conhecidas localmente 
e seu nome científico; os sítios onde se podem encontrar; as características 
físicas; as propriedades e aplicações; a altura em que se devem colher e como 
se devem preparar para consumo. Deverão colher e etiquetar apenas os 
exemplares necessários, de forma a causar o menor impacto no ecossistema e 
acondicioná-los de modo a que possam mais tarde ser utilizados na sala de 
aula. Das espécies ameaçadas será tirada a fotografia ou feito o desenho. Os 
alunos levarão uma ficha para anotar dados como o estado do tempo, as horas 
de saída e chegada, os locais visitados, informações relevantes sobre as 
plantas e outras que considerem dignas de registo. 

De regresso à escola será tratada a informação recolhida e redigido o 
relatório da aula de campo. Antes que seque ou se estrague, o material 
recolhido será colocado numa prensa para plantas. Os exemplares estender-
se-ão sobre folhas de papel branco onde se fixam com pedacinhos de fita-cola. 
Ao lado será transcrita a informação constante da etiqueta preenchida durante 
a aula de campo. Depois cobrem-se as plantas com folhas de jornal ou outro 
papel que irá absorvendo a humidade. Na ausência de uma prensa apropriada 
para secar as plantas, poderá ser usada uma lista telefónica sobre a qual se 
coloca um peso.  

Com base no material recolhido e prensado poderá ser construído um 
herbário. Sugerimos que se faça, a título de exemplo, a ficha de uma das 
plantas recolhidas. A “vinca minor” será uma boa escolha por se tratar de uma 
espécie fácil de encontrar e sobre a qual existe muita informação disponível. 

Informações constantes da ficha de herbário (esta ficha poderá ser 
incluída nos materiais de apoio do CD-ROM): Nome comum; Nome científico; 
Habitat; Local e data da colheita; Propriedades medicinais; Modo de utilização; 
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Ilustração; A planta inteira será colada depois de seca e feita a legenda das 
suas partes constituintes; As folhas (descrição/caracterização); As flores 
(descrição/caracterização). Depois de terminado este trabalho, seria 
interessante desafiar as crianças a descreverem a planta apenas por palavras 
e recorrendo a comparações, tal como fez Garcia da Orta nos “Colóquios”. Os 
alunos poderão posteriormente – até durante as férias escolares - continuar o 
seu herbário procedendo da mesma forma para outras plantas. 

A entrevista a um farmacêutico ou investigador em farmacologia será 
outra actividade a propor. O seu objectivo é levar os alunos a perceber como 
são hoje em dia produzidos os medicamentos e em que aspectos os processos 
se aproximam e/ou divergem dos seguidos por Garcia da Orta.  

Depois de contactado o especialista, a entrevista será preparada pelos 
alunos através da elaboração de um guião das questões a colocar ( Como se 
descobrem novos medicamentos? Ainda provêm das plantas? Quem faz essa 
investigação? Onde e como? ). As respostas poderão ser dadas em presença, 
ou através de correio electrónico, conforme a disponibilidade do entrevistado.  

No final, os alunos aperceber-se-ão do quanto o poder curativo das 
plantas ainda interessa aos cientistas. Consequentemente, a conservação das 
florestas deverá ser uma prioridade, pois nelas se poderá encontrar a resposta 
para a cura de muitas doenças que continuam a afligir a Humanidade. 

 
Com este projecto, pretende-se que o trabalho dos grandes cientistas 

europeus sirva de inspiração ao desenvolvimento de alguma actividade 
experimental por parte dos nossos pequenos investigadores.  

Através da criação de um pequeno “horto médico”, os alunos poderão 
realizar uma experiência de germinação. A sua dimensão dependerá das 
condições de cada escola, mas o espaço disponível não constituirá problema 
uma vez que se poderá reduzir a uma simples floreira. Primeiro terão que 
escolher as espécies que irão cultivar. Seguidamente farão o acompanhamento 
da germinação das sementes e do crescimento das pequenas plantas, 
registando as observações em folha própria (por escrito e através de imagens). 
Poderão ser controlados factores como a humidade, a temperatura e a 
luminosidade. O objectivo será fazer com que as crianças se questionem 
acerca das condições necessárias ao desenvolvimento das plantas.  

Outra proposta de actividade experimental será a realização de um 
pequeno projecto de investigação acerca das propriedades medicinais 
dos temperos. Questões de partida para a investigação: Sabemos que 
existem microorganismos que provocam doenças e que estragam os alimentos. 
Será que as pessoas ao temperarem os alimentos estão também a combater 
esses micróbios? Será que algumas plantas usadas para temperar também 
são usadas para combater doenças? Começaremos por fazer um pequeno 
inquérito a pessoas com experiência de cozinha: 1- Os alimentos conservam-
se melhor temperados ou por temperar? Que temperos usa com maior 
frequência? Costuma usar alguns desses temperos como remédios? Se sim, 
quais são e como os utiliza?  

Nos países mediterrâneos, é provável que surjam entre os temperos 
mais usados o alho, a cebola, a pimenta e o limão. Alguns destes temperos 
serão igualmente usados como remédios caseiros, sobretudo para as 
constipações e dores de garganta. É também esperado que a maioria dos 
inquiridos considere que os alimentos se conservam melhor quando 
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temperados. Perante esses resultados será interessante investigar as 
propriedades anti microbianas desses temperos.  

A experiência que propomos é da autoria das investigadoras Maria C. 
Loureiro Dias, Daniela Bia e Margarida Guerreiro, do Inst. Superior de 
Agronomia de Lisboa. Trata-se de criar um meio de cultura sólido onde se 
espalhará uma bactéria sensível que não irá crescer junto aos temperos que lá 
colocarmos.  

Apesar da experiência não envolver o menor risco, deve ser realizada 
com algum rigor para que resulte. Também exigirá algum material de 
laboratório que poderá não existir em todas as escolas. Por isso, na fase de 
preparação do meio de cultura, recomendamos que se peça ajuda a um 
professor de biologia. Estará certamente mais familiarizado com os 
procedimentos exigidos e terá alguma facilidade em aceder ao material de 
laboratório necessário. As crianças poderão acompanhar toda a preparação, 
observando e registando os procedimentos, ajudando quando possível, 
questionando o está a acontecer, etc.  

Matéria necessário: Carne de frango; Tacho; Balão de Erlenmeyer (ou 
frasco) de 0,5l; Proveta de 250ml; Funil; Mel; Bicarbonato de sódio; Agar, 
Gaze; Algodão cardado; Panela de pressão ou autoclave; Caixas de Petri; 
Lamparina de álcool; Medicamento: Bactisubtil (Bacillus cereus IP 5832) – 
cápsulas, Hoechst Marion Roussel; Água esterilizada; Pipetas; Tubo de ensaio; 
Copo de vidro com vareta de vidro em L, mergulhada em álcool. 

Preparação do meio: Cozer 200g de frango em 0,5 l de água. Verter o 
líquido para um balão. Deixar arrefecer. Filtrar a água de cozedura através de 
gaze dobrada em 4 para uma proveta. Tomar 200 ml (ou perfazer o volume 
com água). Juntar 4 g (1 colher de chá) de mel. Juntar 0,5 g (1/2 colher de 
café) de bicarbonato de sódio (ou ajustar o pH a 7 com NaOH com um medidor 
de pH). Adicionar 4g (1 colher de sopa cheia) de agar. Autoclavar durante 20 
min a 120ºC, ou ferver durante o mesmo tempo numa panela de pressão. 
Verter para caixas de Petri junto à chama, e deixar arrefecer. 

Execução (trabalhar junto à chama): Abrir uma cápsula do medicamento 
para o tubo de ensaio com 3 ml de água esterilizada e agitar bem. Pipetar uma 
gota da suspensão para o meio contido na placa. Espalhar, com a vareta de 
vidro previamente esterilizada com álcool, inflamada à chama e arrefecida no 
interior da placa. Abrir 4 pequenos poços no agar com o auxílio de um tubo de 
vidro quente. Colocar em cada poço o tempero cuja actividade se pretende 
estudar (uma gota de sumo de limão, alho, pimenta, cebola). Calcar um pouco 
as substâncias nos poços, para assegurar um bom contacto com o meio. 
Manter uma placa sem temperos para servir de controlo à experiência. Deixar 
as placas à temperatura ambiente e observar após 24 h.  

Numa grelha apropriada, os alunos irão registar os resultados das suas 
observações. No final, se tudo tiver corrido normalmente, irão verificar que os 
temperos utilizados impediram a bactéria de crescer, o que confirmará os 
dados do inquérito. 

Os reagentes e a bactéria usados neste trabalho não envolvem 
quaisquer riscos e podem ser manejados sem cuidados especiais em qualquer 
cozinha. Mas, qualquer contaminante que cresça na placa é potencialmente 
perigoso. Por isso, depois de preparadas, as placas devem ser fechadas com 
adesivo e só devem ser abertas por um adulto que as coloca imediatamente 
dentro de água com lixívia. 
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 No final de cada actividade prática apresentada as crianças deverão 
sempre escrever no seu caderno de trabalho a sua reflexão pessoal: “O que 
aprendi com este trabalho”. 

Paralelamente, irá sendo recolhido ao longo destas actividades, todo o 
vocabulário específico que será compilado num pequeno dicionário 
ilustrado, ficando disponível para consulta e actualização no centro de 
recursos temático da sala de aula. 
 

Publicação / Divulgação dos resultados 
 As produções resultantes de toda esta actividade apesar de publicadas 
no Site do Projecto, só estarão acessíveis aos que possuem tecnologia para 
lhes aceder. Por isso deverão ser também partilhadas, cara a cara, junto da 
comunidade local. Através de uma exposição que fará a síntese do trabalho 
realizado convidaremos os pais, familiares e amigos a mergulhar connosco 
nesta aventura do conhecimento. 
 Uma forma de estimular a participação de todos será realizando para os 
visitantes a actividade de prova de infusões. Poderão ser elaborados folhetos 
para distribuir aos convidados, informando sobre as qualidades destas bebidas 
saudáveis, apelando ao seu consumo em vez dos refrigerantes com gás. Outro  
estímulo à participação será o concurso para um cartaz, autocolante, ou 
logótipo do evento. 
 

E assim, quase sem dar por isso, chegaremos ao fim de um ano de 
trabalho em torno do trabalho de Garcia da Orta. 

Resta-nos referir que este conjunto de sugestões não deverá ser 
limitativo, apenas servirá de base de trabalho, podendo sempre ser enriquecido 
através das ideias e das práticas pedagógicas de outros participantes, com 
outras realidades e contextos. 

 
Maria da Luz Carvalho de Figueiredo 


