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RESUMO 

 

Esta é uma investigação histórica sobre a obra Colóquios dos simples (Goa, 1563) do físico 

português Garcia de Orta. Trata-se de uma obra de farmácia e História natural que buscou 

descrever e incorporar as drogas e materiais da natureza Indo-Oriental, conhecidas pelo 

naturalista quinhentista durante seus quase trinta anos de experiência e observação no Estado 

da Índia. Buscou-se compreender como esses saberes escritos e orais foram confrontados na 

obra pela experiência do autor, produzindo novas compreensões sobre a natureza exótica. 

Esses conhecimentos foram sistematizados em formato de diálogo e em língua portuguesa, no 

contexto do Renascimento português, quando a cultura letrada e as ciências nos reinos foram 

marcadas pela ação de duas forças: a circulação de ideias e correntes humanistas e pelo 

impacto das descobertas e conquistas no além-mar. Dessa forma, foram investigados quais 

papéis e funções essa obra científica desempenhou na nascente sociedade de corte moderna, 

formada por nobres, clérigos, oficiais do rei, oradores, acadêmicos, naturalistas, navegadores 

e físicos letrados. 

 

Palavras-chave: Garcia de Orta. Materia medica. Naturalismo português. Experiência. 

Renascimento português. 

 



ABSTRACT 

 

This is a historical investigation into the work Colloquies on the simples (Goa, 1563) by the 

Portuguese physician Garcia de Orta. It’s a work of pharmacy and natural history that sought 

to describe and incorporate the drugs and materials of the Indo-Oriental nature known to the 

16
th

 century naturalist during his nearly thirty years of experience and observation in the 

Estado da India. This study try to understand how these written and oral knowledge were 

confronted in the work by the author’s experience, producing new understandings about 

exotic nature. These knowledges were constructed in a dialogue format in portuguese, in 

context of the portuguese Renaissance, when the literate culture and Sciences were marked by 

the action of two forces: the circulation of humanist ideas and currents further the impact of 

discoveries and conquests in the seas. Thus, it was investigate wich roles and functions that 

this scientific work had in nascent modern court society, formed by nobles, clergymen, king’s 

officers, orators, academics, naturalists, navigators and literate physicians.  

 

Keywords: Garcia Orta. Materia medica. Portuguese naturalismo. Experience. Portuguese 

Renaissance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho advém do amadurecimento de um projeto de iniciação científica 

(desenvolvido entre agosto de 2013 e agosto de 2014), realizado durante minha licenciatura 

em História na Universidade Federal de Goiás pelo Programa Jovens Talentos para a Ciência, 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Sob 

a supervisão da professora Dra. Dulce Oliveira Amarante dos Santos, que desenvolve estudos 

sobre a História Social da Medicina no Medievo, traçamos um projeto de pesquisa sobre a 

história dos ofícios médicos em Portugal no alvorecer da Modernidade. Por meio desse 

projeto, me integrei ao grupo de investigações “Raízes medievais do Brasil Moderno”, que 

reúne, há doze anos, pesquisadores de universidades luso-brasileiras. 

Nesse período, buscamos compreender o processo de regulamentação dos ofícios 

médicos (físicos, cirurgiões, boticários, parteiras, barbeiros-sangradores) em Portugal tendo 

em vista o Regimento do Físico-Mor 1521, em que conhecemos os ofícios de boticários e 

mezinheiros da Península Ibérica, responsáveis pela manipulação dos medicamentos e sua 

venda no reino. Após o reconhecimento do enquadramento dessas figuras na estrutura social 

portuguesa, com um prestigioso estatuto entre os artesãos e práticos na saúde do reino, 

conhecemos os boticários mais destacados.  

A partir desses estudos, percebemos que possuíam um ofício muito valorizado nesse 

período, pois eram responsáveis pela manipulação das drogas, simples
1
 e compostas,

2
 

possuindo os segredos da confecção como artesãos. Tendo em vista o grande trânsito de 

plantas, ervas, madeiras e especiarias que inundavam os mercados lisboetas graças aos tratos 

do rei nas costas do Brasil, África, Índia, Indonésia e China, esses materiais exóticos eram 

integrados na terapêutica nos reinos ibéricos. 

Para inventariar esses saberes, alguns escritores portugueses produziram manuais e 

textos que descreviam essas plantas, minerais e substâncias de animais usadas como materiais 

das boticas. Eram funcionários do rei, de governadores e capitães de armada, boticários 

letrados e físicos licenciados que analisaram a natureza pelo interesse farmacológico. Dentre 

eles, encontramos o boticário-mor do rei, Tomé Pires, que produziu a Suma Oriental (1515), 

além de Duarte Barbosa, que trabalhou em feitorias do rei e produziu o Livro (1512).  

                                                 
1
    Remédios derivados de apenas um material de origem vegetal, animal ou mineral. O simples ou símplices, do 

      latim simplicium, foi o nome genérico dado às plantas nos estudos botânicos; estudo que até o final do século 

      XVI e início do XVII esteve totalmente vinculado à farmacologia. Segundo Galeno, as “drogas puras” e os 

      “simples” produzem mudança em apenas uma das qualidades do corpo (Misturas, liv. III). 
2
  Medicamentos cuja receita agrupava mais de um material. Os principais compostos eram os antídotos, sendo 

mais famoso o teriacal ou teriaga, cuja receita, na Antiguidade, agrupava mais de setenta simples.  
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Interessamo-nos, como fonte principal desta dissertação, por uma obra mais tardia de 

um cristão-novo, o Coloquios dos simples, e drogas he cousas medicinais da India, e assi 

dalgumas frutas achadas nella onde se tratam algumas cousas tocantes a mediçina, pratica e 

outras cousas boas, pera saber, do físico licenciado Garcia de Orta (1501-1568), impressa 

numa rudimentar oficina do holandês Joannes de Eaden na cidade de Goa (Índia), em 10 de 

abril de 1563. A impressão da obra e seus direitos foram garantidos pela autorização do então 

vice-rei, D. Francisco de Coutinho, o Conde do Redondo, no Alvará expedido em 05 de 

novembro de 1562. Ademais, a obra precisou ser investigada pelo inquisidor-geral Aleixo 

Dias Falcão da Índia, do Tribunal Inquisitorial, que autorizou sua divulgação. 

A edição ainda conta com documentos adicionais importantes para a impressão do 

primeiro livro impresso no Oriente. Para facilitar a consulta da disposição do impresso 

goense, produzimos uma tabela que orienta o leitor sobre os conteúdos e paratextos do 

impresso (Anexo D). Respectivamente, após o frontispício da obra, consta o alvará de 

privilégios citado, uma carta e um poema de Garcia de Orta ao seu amigo e capitão, Afonso 

de Sousa, uma ode do poeta Luís Vás de Camões em homenagem a um dos patronos da obra, 

D. Francisco de Coutinho, além de honrar o físico português. Em seguida, antecedendo 58 

colóquios, existe um Prólogo (02 de abril de 1563), produzido pelo físico valenciano Dimas 

Bosque, amigo de Orta e físico-mor. Ainda, separados desses documentos em português, 

estão agrupados dois paratextos em latim: uma carta (1º de abril de 1563) de Dimas Bosque 

endereçada ao professor de Medicina em Coimbra, o doutor Thomaz Rodrigues, além de um 

epigrama do latinista Tomás Caiado dedicado à Orta. Há, ainda, uma errata com os erros de 

impressão, o índice e mais um colóquio emendado não enumerado. 

O Colóquios é uma obra que objetiva discutir sobre os simples e compostos indo-

orientais, buscando descrevê-los a partir da experiência prática do autor de quase 30 anos no 

Estado português da Índia. Essa discussão foi feita em língua portuguesa utilizando o gênero 

Diálogo ou Colóquio. Cada um desses capítulos dialogados reproduz uma conversação entre 

dois personagens principais,
3
 Orta (representação do próprio físico) e Ruano, um físico 

imaginário recém-chegado em Goa que busca apreender do outro interlocutor os assuntos 

farmacológicos. Ao todo, Orta produziu 58 Colóquios ordenados alfabeticamente e um 

Colóquio Emendado, separado dos demais e disposto ao final do impresso. Antes do Colóquio 

emendado, foi adicionada uma Taboada ou índice para facilitar a procura dos assuntos, além 

de uma extensa Errata corrigindo as centenas de erros tipográficos do impresso goense. 

                                                 
3
  Além de alguns personagens secundários (Anexo D, p. 148-150). 
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Transmitir essas vivências, a atuação clínica e a intensa observação dos seus jardins 

pessoais na escrita de um livro foi o desafio de Orta. Construiu diálogos sobre simples, 

dispostos alfabeticamente de maneira a estarem ordenados de forma mais proveitosa para um 

público diverso de leitores variados, em língua portuguesa, cuja linguagem se expandia como 

principal expressão no reino e nas conquistas. 

No Coloquios, observamos influências de múltiplas expressões da cultura literária 

portuguesa de seu tempo. Há alguns traços da prosa ou crônica histórica que, apesar de não 

ser o objetivo da obra, narra alguns dos acontecimentos políticos entre as décadas de 1530 e 

1540, sobretudo nos anos em que seu capitão, Martim Afonso de Sousa, atuou na guerra e 

governo do Estado da Índia. Possui também alguns elementos da literatura de viagem, tal 

como a coletânea de relatos pessoais de Fernão Mendes Pinto a Peregrinação (1579), um tipo 

de gênero bastante lido pelo círculo de leitores curiosos e aventureiros, que se expandiam no 

início do quinhentos com as expedições do além-mar e com a imprensa. Portanto, a obra não 

somente foi um guia de prática farmacêutica e terapêutica médica para os homens ligados aos 

ofícios da saúde, mas atendia a um público mais amplo de leitores, interessados nas 

descrições sobre a natureza, gentes e curiosidades da Índia. 

O Coloquios de Orta chegou a Lisboa um ano após a sua publicação. Entre 1564 e 

1565, o naturalista belga Charles l’Écluse (1525-1609), mais conhecido sobre o pseudônimo 

latino Carolus Clusius, esteve em Lisboa acompanhando, como tutor, um jovem alemão 

herdeiro dos direitos de venda na Alemanha das especiarias da Casa da Índia lisboeta. Nesse 

período, teve contato com o livro de Orta, notando a relevância científica sobre a botânica 

médica oriental de tal obra. Publicou uma edição do Coloquios numa impressão de excelente 

qualidade, Aromatum et Simplicium (Antuérpia, 1567), diferente da baixa qualidade do 

original Goense anterior. Suprimiu o formato dialogado em vulgar português pelo tratado 

expositivo em latim com ilustrações dos simples. Um trabalho parecido fez outro médico 

português, Cristóvão da Costa (1515-1594), no Tractado das Drogas (Burgos, 1578), em 

castelhano. Tal como Clusius, adaptou o texto ortiano sem os diálogos e adicionou dezenas de 

gravuras a partir de seus próprios debuxos, adicionando descrições próprias a partir dos 

capítulos do Colóquios. Nesses formatos, mais adequados às exigências e à linguagem 

científica dos naturalistas do Norte da Europa da chamada República das Letras, os 

conhecimentos do médico português foram divulgados, contudo, nos reinos portugueses, a 

edição Goense de 1563 foi proibida pelo Tribunal do Santo Ofício, em 1580 (CARVALHO, 

2014, p. 39). 
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A circulação da obra obteve relevância, portanto, a partir das edições latinas e 

espanholas, não pelo original goense, que esteve quase esquecido até o século XVIII. Uma 

nova edição da edição Goense só foi feita trezentos anos depois, empreendida por membros 

da Academia Real de Sciencias de Lisboa. Primeiro, pelo historiador e diplomata brasileiro 

Francisco Adolfo de Varnhagem, conhecido como Visconde de Porto Seguro, publicando 

uma transcrição moderna da impressão original em 1872, Lisboa, de pouca circulação.  

Mas a maior ressonância foi pela edição do botânico português Francisco Manuel de 

Melo Breyner, mais conhecido pelo título de Conde de Ficalho, que fez uma edição crítica da 

publicação original. A edição de Ficalho contou com a modernização da forma da letra, da 

pontuação e da acentuação, mantendo os erros de impressão, porém, acrescentando notas 

explicativas e glosas. Nas notas, buscou identificar personagens históricos e os simples de 

Orta em termos da ciência botânica oitocentista. A obra de Ficalho foi dividida em dois 

tomos, respectivamente publicados em 1891 e 1892, sob o título de Colóquio dos Simples e 

Drogas da Índia.  

Vale destacar que, anteriormente, Ficalho dedicou-se à publicação de uma biografia do 

físico português, de título Garcia Orta e o seu tempo (Lisboa, 1886), na qual construiu uma 

imagem de um naturalista tal como do século XIX: um curioso cientista, investigando nos 

bazares, nos campos e nas hortas, inquirindo os nativos e físicos gentios. Ainda, não tendo 

encontrado laços familiares do físico,
4
 o representou como um cientista solteiro e devoto 

católico. Ficalho buscou reconstruir a vida de Orta a partir das próprias representações do 

físico na obra, aliadas à concepção de cientista de sua época, fazendo um exercício 

imaginativo do percurso de Orta em feiras, praças, cortes e ruas da Velha Goa. 

Foi a partir da biografia e edição do Colóquios de Ficalho que se difundiu o interesse, 

entre os historiadores do início do século XX, pelas descobertas científicas empreendidas por 

Garcia de Orta, tendo passado a procurar novas informações biográficas. Dessas, o historiador 

e arqueólogo português Joaquim M. de Carvalho (1915) acrescentou indícios sobre a docência 

do físico em análise nos Estudos Gerais de Lisboa como professor de Filosofia Natural. Mais 

tarde, consultando os arquivos da Inquisição de Goa, Augusto Silva Carvalho descobriu o 

processo que condenou uma das irmãs do físico, Catarina de Orta,
5
 por práticas judaicas. 

Essas evidências descobertas por Carvalho, contudo, foram muito negligenciadas por seus 

                                                 
4
  Não há nenhuma referência a seus filhos, esposa, irmãos e pais. Inclusive, sobre a sua vida antes de partir 

para Goa, só faz referência à sua formação em Salamanca e Alcalá de Henares. 
5
  Trata-se do processo de 1568-1569, cujas duas primeiras folhas foram anexadas a este trabalho, pois fazem 

relação entre o físico seus familiares e as práticas consideradas heréticas. Cod. PT/TT/TSO-IL/028/01282, 

fls. 3 e 4 (Anexos B e C).  
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biógrafos das décadas seguintes, que hesitaram em mostrar o físico como membro das 

comunidades de cristãos-novos. 

Mais tarde, por ocasião dos quatrocentos anos da edição goense do Colóquios, o 

interesse pela obra foi revigorado. Entre 1961 e 1963, passou-se a divulgar versões fac-símiles 

dos impressos originais, como feito pela Academia das Ciências de Lisboa (Lisboa, 1963). Os 

estudos, nessa década, eram motivados por algumas questões nacionais do contexto político 

português. Estava instaurada a ditadura do Estado Novo (1933-1974) e os estados coloniais de 

Portugal no além-mar buscavam a descolonização desde a década de 1940. Após décadas de 

movimentos civis e insurgências pacíficas, Goa se emancipou da dominação colonial 

portuguesa em 1961 por uma operação militar da União indiana.
6
 Por essa razão, a maior 

parte da historiografia das décadas seguintes, segundo Carvalho (2015, p. 83) preocupou-se 

em reforçar o nacionalismo lusitano, estabelecendo os heróis da pátria, criando monumentos e 

lugares de memória.  

Um dos momentos históricos mais destacados pela historiografia portuguesa foi o 

século XVI, quando o reino português alcançou o auge de dominação territorial e poder 

político. Além dos vice-reis, governadores, capitães e das batalhas destacadas, o nome de Orta 

também se destacou. Em 1958, uma estátua foi erigida em frente ao Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical, em Lisboa, pelo escultor Martins Correa (1910-1999), em homenagem ao 

físico, que o representa segurando os ramos de alguma planta exótica em uma mão, e, em 

outra, um exemplar do Colóquios. 

Os estudos sobre o físico e seu pioneirismo nas curas e práticas médicas coloniais 

também foram salientados por historiadores não portugueses. O historiador inglês Charles 

Boxer (1963), especialista em História do império português no extremo oriente e expansão 

holandesa, publicou um trabalho que realçava as figuras de Orta e do espanhol Nicolas 

Monardes (1493-1588) como os precursores da medicina tropical moderna. O sociólogo 

brasileiro Gilberto Freyre, fundador da teoria sociológica “luso-tropical”, destacou a 

capacidade dos portugueses nos mundos tropicais de se adaptarem às novas realidades pela 

miscigenação sanguínea e cultural. Em O Luso e o Trópico (1961), o lusotropicalismo é usado 

para amarrar o pioneirismo científico de Garcia de Orta, a experiência e matemática de D. 

João de Castro, a lírica lusitana das obras de Luís de Camões e a literatura de viagem de 

Fernão de Mendes Pinto, colocando-os como expressões de uma civilização luso-tropical. 

                                                 
6
  Confederação dos estados indianos independentes do colonialismo britânico desde 1947. 
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Para o sociólogo, nessas obras há um processo de adaptação e absorção de elementos culturais 

e saberes articulados pelos colonos portugueses.   

Nos últimos vinte anos, a historiografia contemporânea, movida pela ampliação de 

novos problemas e objetos nas fontes históricas, tem superado as representações heroicas 

sobre o físico português e as perspectivas que se restringiam a revelar o ineditismo na obra do 

autor em análise. Buscamos a bibliografia que têm questionado essas formas de representação 

da obra, bem como discutir seu alcance e o posto de Orta na História das comunidades 

judaicas e de cristãos-novos, sobretudo com vistas a rediscutir o significado de experiência na 

obra e buscar salientar as fontes do imaginário. No Centro de Estudos da Índia e do Sul da 

Ásia (Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud), em Paris, as investigações sobre Orta têm 

sido destacados nas publicações e periódicos fora do núcleo luso-brasileiro pela então diretora 

da unidade, a historiadora croata Inês G. Županov. Atualmente dentro da historiografia 

portuguesa, as historiadoras Palmira Fontes da Costa (2015) e Maria Teresa Nobre de 

Carvalho (2012, 2015) têm sido as autoras que mais produziram trabalhos atualizados sobre a 

temática. 

Utilizamos duas edições impressas para a análise da obra de Orta: os dois volumes da 

edição comentada por Francisco Manuel de Melo Breyner (Lisboa, 1891-1892)
7
 e o impresso 

goense em formato digital, disponibilizado pela Biblioteca Nacional de Portugal.
8
 Procuramos 

dar preferência à análise da segunda, pois nos permitiu ter acesso ao texto e formato original 

da obra, tal como seus leitores e comentadores do quinhentos possuíram. Apesar da facilidade 

no manuseio e na leitura do texto da edição de Ficalho, esse autor modificou a disposição dos 

paratextos do impresso goense para o início do texto, desconsiderando a organização feita 

pelos impressores e por Orta. 

Nossa análise e crítica histórica sobre a obra se enquadra na História Social da 

Farmácia, cujo objeto é a relação entre o homem e os medicamentos. Este trabalho pretende 

acrescer novas hipóteses à literatura farmacológica do além-mar, buscando analisar como essa 

natureza Indo-Oriental é instrumentalizada pelo físico no tratamento de males e doenças 

tropicais. Conjuntamente, intenta destacar como essa obra insere-se na expansão dos hábitos 

de leitura no Estado da Índia e na Europa, a que leitores se destinavam e quais funções o livro 

impresso poderia desempenhar na corte.  

                                                 
7
  Disponível em formato digital na Biblioteca Digital de obras raras, especiais e documentação histórica da 

Universidade de São Paulo. O exemplar físico é mantido pela biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e 

C. Humanas/FFLCH (ESP 077c 1891 v. 1 e 2 OBRA ESP.). 
8
  Disponível em formato digital no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Cota do exemplar físico: RES. 456 

CFB5. 
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A presença dos paratextos no impresso, por sua vez, complexifica a nossa 

investigação. Como exposto, trata-se da presença de formas líricas (epigrama, ode e poema), 

além de cartas e documentos evidenciados no impresso. Dessa forma, a análise desse corpus 

documental careceu de investigações sobre as relações possíveis entre a produção do 

Colóquios, os atores políticos e os indivíduos letrados da Índia portuguesa. 

Também, longe dos centros de saber tradicionais e academias, buscamos preencher as 

lacunas de como esses saberes eram partilhados e foram organizados por Orta, além de 

responder quais foram as fontes do saber a que recorreu (orais, escritas e experienciais) e 

quais procedimentos utilizou para validá-los. 

Por essa razão, o principal conceito que buscamos discutir é o de experiência na obra. 

Em nossa análise, ela é a principal chave de leitura proposta pelo físico português para se 

reavaliar e desmistificar a natureza que lhe era apresentada por uma multiplicidade de fontes, 

informações e boatos. Como analisar, a experiência pessoal por meio da coleta de dados sobre 

a natureza pela observação direta dos eventos e pelas excursões nos bosques tornava-se uma 

fonte confiável de compreensão daquela no século XVI. Sempre foi um recurso ou uma forma 

de conhecimento útil à racionalidade humana baseada na participação pessoal ou testemunho 

particular em eventos e situações replicáveis. 

Mas desde a Antiguidade a experiência foi associada por Aristóteles como uma 

operação não-racional, pois ela recorre aos sentidos e a memória para se conhecer as coisas; 

dispositivos comuns a vários animais não-racionais. Apesar de considerar que a arte e a 

ciência muitas vezes recorrem a experiência, o filósofo grego considera que esse tipo de 

conhecimento se limitaria ao conhecimento das coisas particulares e repetições frequentes, 

mas não do conhecimento dos universais e generalizações. Por esta razão, dentro da 

concepção aristotélica, era impossível que a experiência fosse uma operação útil e indutiva 

para a verificação e constatação de verdades. Assim, ela constantemente passou a ser 

dissociada do conhecimento especulativo/filolosófico, construído por base na abstração, onde 

a experiência tomava um caráter complementar, mas não primordial na construção das 

ciências (ABBAGNANO, 1999, p. 406-407).  

A confiabilidade nos sentidos pela experiência até o seu primordial uso nas ciências da 

natureza como forma de constatação de verdades se deu num longo processo entre os séculos 

XIII e XVII, onde o último marca definitivamente o nascimento da Ciência Moderna 

experimental, quantitativa e indutiva. O conhecimento da natureza (História Natural, 

Medicina e Farmácia) em Garcia de Orta se situa dentro dessas discussões no polo do discurso 
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científico mais experimental que especulativo, mas que buscamos salientar as suas 

especificidades e limitações dentro das ciências portuguesas do além-mar. 

Outro conceito central em nossa discussão é o Renascimento português. Trata-se de 

uma concepção que busca abarcar a forma específica que se manifestou as novas consciências 

e visões de mundo nesse período de transição entre o medievo e a modernidade em Portugal 

entre os séculos XV e XVI. Nesses período, o reino lusitano em expansão territorial 

congregou influências do classicismo promovido pelos humanistas italianos – que viam na 

Antiguidade clássica os perfeitos modelos humanos (morais, políticos, estéticos e científicos) 

– e das experiências dos navegadores em contato com outras gentes, crenças, vivências e 

natureza pouco ou quase desconhecidas ao olhar europeu. Com esse conceito, buscamos 

compreender as interações e tensões produzidas pela intertextualidade entre retrospecção do 

classicismo dos humanistas e o fascínio do exótico, capaz de produzir novas expressões no 

campo das ciências, etnografia, religião e literatura. 

Procuramos contribuir para a compreensão desse período – um dos muitos 

renascimentos já ocorridos na Europa
9
 –, considerado o momento de gestação do moderno 

Reino de Portugal. Partimos da compreensão de Renascimento português dos historiadores 

lusos Luís de Matos (1978), Barradas de Carvalho (1980) e Rosa Mendes (1993). Eles 

realçaram aquelas duas faces da cultura portuguesa,
10

 porém, sobrevalorizaram as expressões 

relativas aos homens do mar e às conquistas ultramarinas como a maior expressão produzida 

pelos portugueses. Mendes (1993, p. 376), entretanto, rivalizou essas duas expressões, 

afirmando que ambas não produziram em Portugal uma síntese profícua, mas se 

desenvolveram quase inteiramente sem relação. Ao contrário, intentamos mostrar como 

muitas dessas expectativas estavam presentes nas cortes, entre os acadêmicos e latinistas do 

reino, permeando as organizações políticas e cortesãs, onde se estimulava o exercício das 

letras clássicas para a formação do homem cortês lusitano. 

Ao mesmo tempo, nos opomos a duas ideias sobre a atitude científica no século XVI: 

a de que os intelectuais somente compilavam os saberes antigos, possuindo uma atitude 

estritamente imitadora dessas obras em seus gabinetes, sem colaboradores ou novos contatos, 

e que o período não era dotado de um espírito científico, mas somente literário. Essas duas 

ideias podem obliterar a compreensão de que há uma relação profícua entre os domínios 

                                                 
9
  Os renascimentos já foram sublinhados como expressões culturais retrospectivas que ocorreram na Europa 

pelo historiador da arte E. Panofsky (1999) e também como um fenômeno ocorrido em outras civilizações de 

cultura, pelo antropólogo inglês Jack Goody (2011). 
10

  Que deve ser sublinhada como expressão erudita das cortes e academias entre letrados. 
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científicos e literários no Renascimento, como buscamos analisar (FEBVRE, [1942]2009, p. 

289; KOYRÉ, 1991, p. 31). 

Também, nos valemos do conceito de Sociedade de Corte para compreender as 

relações entre a obra, seu público e seus patronos. A corte era um espaço de sociabilidade 

criado em torno do rei, a cabeça do corpo social, que congregava as figuras mais 

proeminentes da nobreza e do clero lusitano, que compunham os conselheiros e os 

funcionários do rei para fazer valer a sua justiça e governo em todos os reinos e conquistas. 

Eram nas relações estabelecidas nesse espaço que principais decisões e acontecimentos 

políticos do Reino eram engendrados: os casamentos, as articulações entre as casas, as 

honrarias e comendas eram concedidas às famílias e aos indivíduos. Essas relações eram 

instrumentos régios para dosar e equilibrar os poderes locais, ou mesmo delegar funções e 

atribuições. Para Nobert Elias, a concretização da Sociedade de Corte se deu entre os séculos 

XV e XVI, a partir de um lento processo que fez superar a figura do cavaleiro para o homem 

cortesão, caracterizado pelas formalidades e pelo regramento das relações entre o rei e súditos 

dentro da aristocracia ocidental na França e na Inglaterra. Em Portugal, esse processo se deu 

no quinhentos, durante o reinado de D. João III (COSTA; MENEZES, 2014, p. 240).  

Foi nesse reinado que o rei concretizou o antigo processo de centralização do poder. 

Para isso, valeu-se de uma série de reformas e medidas, como a renovação da Universidade de 

Coimbra (1536) e a criação do Colégio de Artes (1555) – para uma maior especialização dos 

funcionários do rei (canonistas e legistas, físicos e teólogos) –, a instauração da Inquisição 

(1537) – buscando a ordem religiosa cristã-católica –, além do incentivo das missões Jesuítas 

– procurando a expansão da fé no além-mar. Assim como no reino, onde o rei era o centro das 

solenidades, espetáculos públicos e festas, na Índia, a figura dos vice-reis, investidos de 

autoridade régia delegada pela Coroa, era o centro das comemorações e das atividades 

políticas no Estado da Índia (MAGALHÃES, 1993, p. 65).  

Portanto, entendo que se deve compreender as atividades científicas e o exercício da 

fisicatura de Garcia de Orta circunscrito nesse espaço cortesão de Goa, o centro 

administrativo do Estado da Índia. Era nesse espaço que estavam imersas as relações 

verticalizadas de mercês, proteções e clientelismo, estabelecidas entre reis e fidalgos da 

nobreza lusitana, e, deles, aos membros da pequena nobreza ou burguesia, que buscavam 

vantagens e proteções.  

Assim, estruturamos nosso trabalho em três capítulos. No primeiro, em resposta ao 

porquê das escolhas do autor acerca da produção da obra em língua portuguesa e pelo gênero 
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literário de diálogo,
11

 buscamos compreender as funções e referências desse gênero e da 

escrita em língua portuguesa no contexto da expansão da cultura letrada portuguesa. Ao 

mesmo tempo, colocamos o autor como membro da perseguida comunidade de cristãos-novos 

do reino (judeus de famílias forçadamente convertidas ao catolicismo após 1497), que 

dependia das mercês e da proteção de Afonso de Sousa e se inseria entre os cortesãos e 

poderes do Estado da Índia entre 1534 e 1568. A análise do corpus documental da obra nos 

permite remontar essa rede de mercês e favores, suas relações com letrados e governantes. 

No segundo capítulo, objetivamos entender como se constrói o conhecimento 

científico do físico na obra. Para isso, nos esforçamos em separar as fontes escritas, identificar 

os autores, as obras e as possíveis edições com as quais teve contato, bem como as fontes 

orais (gentes, físicos, mercadores, lapidários, oficiais e navegadores) das quais se teve notícia, 

além das suas experiências profissionais (as curas dos pacientes e as mezinhas que 

administrou), as observações que fez, as drogas e plantas que cultivou e descreveu. Desse 

modo, procuramos definir quais tipos de fontes priorizou, sem deixar de destacar quais 

concepções filosófico-médicas guiaram as definições de medicamento e cura de que se valeu 

para perspectivar essa natureza descrita.  

O terceiro capítulo foi dividido em duas discussões. Inicialmente, procuramos relações 

entre o núcleo do saber experimental/experiencial no conhecimento do físico e os 

conhecimentos científicos na Europa e no além-mar (a Matemática, a Náutica, a História 

natural, a clínica médica e a Anatomia), que igualmente apelavam para essas formas práticas 

de se conhecer. Depois, colocamos o lugar do físico e de sua obra dentro das ciências médicas 

e das necessidades sanitárias do além-mar. Dimensionamos o papel dos ofícios da saúde e das 

instituições de assistência que se relacionam com a obra e também apontamos as principais 

discussões feitas pelo físico sobre as doenças tropicais e suas curas, além dos simples de 

origem vegetal, mineral e animal com os quais contribuiu. 

 

                                                 
11

  É justificado mais de uma vez, nos apêndices da obra, que poderia ter produzido o tratado de forma 

expositiva em latim, mas preferiu fazê-lo dialogado em português (COL, Carta; Prólogo). 
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CAPÍTULO 1 – O COLÓQUIOS NA CULTURA LETRADA DO RENASCIMENTO 

PORTUGUÊS: HUMANISMO, CORTE E EXPANSÕES 

 

Pretendo investigar, dentro da cultura letrada portuguesa no Renascimento português, 

a complexa intertextualidade encontrada na obra botânico-médica, o Coloquios dos Simples 

(Goa, 1563), do médico português Garcia de Orta. Muito se investigou sobre o ineditismo no 

tratamento da natureza e das doenças indo-orientais, assim como sua inserção no conjunto 

restrito de obras de Ciência engendrado por homens no além-mar (ALBUQUERQUE, 1983; 

BOXER, 1963; CARVALHO, 1980). Porém, poucos se aprofundaram sobre como o autor 

construiu o seu texto, suas influências literárias, o Prólogo, as escolhas do gênero e língua, os 

paratextos da obra e o sentido dessas escolhas na composição do Colóquios. Portanto, foram 

os problemas relativos às escolhas do autor sobre a construção da obra que nortearam a escrita 

deste capítulo.  

O prólogo constitui-se em gênero de texto presente nos títulos manuscritos desde a 

Antiguidade. Pode ser escrito pela mão do autor ou ser encomendado a outro colega de ofício. 

Nesse caso, Orta encomendou-o ao médico valenciano Dimas Bosque. É o momento de 

apresentação do autor e da obra ao possível leitor: 

 

E verdadeiramente que se o que vivemos aos passados devemos muito por 

seus trabalhos se endereçarem a nosso proveito, não podemos negar essa 

obrigação e dívida ao doutor Garcia de Orta, cuja curiosidade e trabalhos 

neste livro se vê claramente quanto proveito e fruto o curioso leitor, que com 

ânimo repousado e despido da mordaz inveja os quiser ler, alcançará [...] e o 

que ele por tantos anos e por tão diversas partes alcançou, quis que o curioso 

leitor em uma hora neste seu breve tratado visse entendesse, o qual teve 

começado em língua latina, e, por ser mais familiar a materia de que 

escrevia, por ser importunado de seus amigos e familiares para o proveito 

fosse mais comunicado, determinou escrevê-lo em língua portuguesa a modo 

de diálogo. (COL, Prólogo do licenciado Dimas Bosque, 2 de abril de 

1563). 

 

Como de praxe, o autor encomendado procura sobrevalorizar o livro e seu autor aos 

leitores. Ao mesmo tempo, demonstra que muitos leitores poderiam não se satisfazer com os 

ditos de Orta. Por essa razão, o licenciado valenciano preocupa-se em conferir a autoridade do 

físico, dada a sua experiência profissional, e também em defender as escolhas sobre o 

impresso. A dúvida é sobre o quê da leitura da obra poderia quebrar as expectativas dos 

leitores. Podiam ser intrigas políticas ou do cotidiano das cortes; ou da escolha da linguagem 

em português vernacular, dada a valorização do latim como principal veículo da cultura 
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letrada; ou, também, dos conteúdos polêmicos, que Orta discutiu por meio dos personagens 

Orta e Ruano.  

O gênero dessa obra, em formato de diálogo, originou-se na Antiguidade. Trata-se de 

um gênero literário/fictício na origem, que passou a ser híbrido ao buscar, no século XVI, o 

caráter científico/objetivo. Esse gênero, o mais destacado entre os novilatinos, possuía em 

Portugal uma grande ressonância, como catalogado por historiadores portugueses 

(ALPALHÃO; DIAS, 2016, p. 457-458; DÍAZ-TOLEDO, 2013, p. 66-67). Reproduzia uma 

conversação, seguindo a estrutura da construção do discurso retórico pela inventio e 

dispositio, respectivamente selecionando o que dizer e ordenando os argumentos. Além das 

aproximações com a retórica, sobrevalorizadas pelos humanistas italianos, também se 

destacava na pedagogia desses acadêmicos por reproduzir a fórmula de aprendizado e da 

reflexão filosófica dialética socrática entre Mestre e Aluno perpetuada por Platão em seus 

Diálogos.  

No Renascimento, foram considerados grandes modelos dialógicos os desse filósofo 

antigo, além de Cícero (como o Do Orator, De Officis e Do Brutus), obras já bem difundidas 

entre os príncipes e mestres portugueses do medievo. Adaptados à natureza do confronto de 

ideias, somou-se uma multiplicidade de tipos dialogais, dentre alguns dos mais predominantes 

o cortês, o satírico, o expositivo, o didático e o filosófico (ADAMI, 2017, p. 3-4). 

Os diálogos eram um gênero engenhoso e pedagógico que convidava o leitor a 

testemunhar o confronto de ideias antagônicas dispostas entre os personagens. Era um meio 

propício onde as controvérsias e diatribes perpetradas entre acadêmicos eram encenadas 

literariamente por personagens fictícios ou históricos, expressando o confronto entre as 

diferentes correntes filosóficas, teológicas, científicas e estéticas em voga no século XVI.  

Os diálogos portugueses foram escritos em latim, castelhano e português, difundidos 

por manuscritos ou impressos. O gênero foi usado para versar sobre temas espirituais, morais 

e doutrinários da sociedade portuguesa e da Igreja, como nos dois volumes da Imagem da 

vida cristã (1563-1572), do monge dos Jerônimos Heitor Pinto (1528-1584), impresso em 

português, além do manuscrito Diálogo evangélico sobre os artigos de fé contra o Talmud 

dos judeus, de João de Barros (1497-1562), Lisboa, 1542-1543, que condena as práticas 

judaicas no reino. Sobre educação, a obra em latim do bispo do Algarve, Jerônimo Osório 

(1514?-1580), sobre formação de príncipes, De regis institutione et disciplina libri octo, 

impresso em Lisboa, 1571. Sobre Gramática, as Institutiones tum lucide..., do gramático 

Máximo de Sousa (?-1544), impresso em Coimbra, 1535, e os impressos em português 

Diálogo em louvor da nossa linguagem (Lisboa, 1540), de João de Barros, e Diálogo em 
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defesa da língua portuguesa (Lisboa, 1570), de Pêro de Gândavo. Além de costumes, a 

exemplo do Diálogo de um fidalgo e um escudeiro, de Francisco de Moraes (1500?-1572?), 

impresso em Lisboa, 1541-1543. Dos diálogos dentro do discurso científico da Náutica e da 

Astronomia destacaram-se: a obra impressa em latim Sobre a navegação (De navigatione), 

Paris, 1549, do matemático Diogo de Sá, e o impresso em português Tratado da Esfera por 

Perguntas e respostas, de D. João de Castro. Sobre Medicina, o livro de medicina, Diálogo 

sobre algumas questões de Medicina (Dialogus circa quasdam questiones in medicina), 

Lisboa, 1525, do Doutor Dionísio, além da obra em análise neste trabalho, que também 

disserta sobre Farmácia, Botânica e História Natural (DÍAZ-TOLEDO, 2013). 

Assim, numa obra com proposta científica de objetivação e catalogação da natureza 

medicinal, os saberes são construídos e repassados ao leitor em formato de diálogo na 

construção fictícia de uma conversação entre seus interlocutores, Orta e Ruano.  

O personagem Orta é uma autorrepresentação do autor enquanto autoridade no 

conhecimento sobre a natureza, que oferece os simples e compostos exóticos para a 

fabricação dos remédios. A construção do personagem Ruano é essencial para a estruturação 

dos Coloquios. Como o autor, é formado em Salamanca e Alcalá de Henares, duas das mais 

importantes faculdades ibéricas de Medicina no quinhentos. Todos os 59 diálogos (além dos 

58 colóquios, o Colóquio emendado à obra) são construídos a partir da fórmula do Colóquio 

Primeiro, a partir das proposições e dúvidas do Doutor Ruano, cujo interesse é “conhecer os 

simples e mezinhas da Índia” (COL, cap. I). 

Como indiciado no prólogo pelo seu amigo Dimas Bosque, o físico começou a escrita 

em latim, mas preferiu escrever em português para maior proveito dos leitores. Há de se 

pensar que tipo de leitores essa obra almejava alcançar no além-mar e, por último, investigar 

na composição do impresso o grande corpus documental, em que procuramos pensar quais 

funções desempenharam, na construção dessa obra, as mercês e os laços de clientelismo, além 

do público de leitores alvo do autor e o meio em que circulava o escrito.  

Essas problemáticas nos levaram a pensar o contexto sociocultural em que se construiu 

essa obra para medir o alcance das influências ideológicas, literárias e estilísticas na 

composição do impresso goense. A partir dessas influências, buscamos compreender o peso 

cívico-pedagógico implícito nos Colóquios dentro do humanismo português, bem como 

conhecer o meio de circulação dessa obra e definir o seu público-alvo na sociedade 

goense/lusitana. Limitamos essa investigação ao recorte temporal entre as últimas décadas do 

quatrocentos português às últimas décadas do século XVI. O suficiente para pensarmos as 
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condições políticas e culturais da estruturação da sociedade cortesã avisina e a construção do 

Império marítimo português entre os reinados de D. João II, D. Manuel I e D. João III.  

 

1.1 O Humanismo italiano, pedagogia e exemplaridade da Antiguidade 

 

O humanismo italiano, tendo como modelo a literatura clássica, foi uma corrente 

acadêmica anti-escolástica que redirecionou as grades curriculares das Academias e Escolas 

da Europa a partir de novas problemáticas, ideais e metodologias. Em meio à crise do 

pensamento escolástico, no Quattrocento, houve condições para que, nos centros italianos 

menos marcados pelo ensino tradicional escolástico (bem consolidados em universidades 

como a de Paris e Oxford) e sob o fluxo das Ciências e sábios bizantinos, florescesse os studia 

humanitatis. As disciplinas da linguagem – como a Retórica, a Dialética e a Gramática – 

tomaram um estatuto diferente dos currículos medievais do curso de Artes. Elas passaram a 

ter uma autonomia central no pensamento e projeto pedagógico no humanismo italiano, ao 

contrário do caráter suplementar no trivium medieval. 

Além de cultivar a expansão da leitura dessas obras de poética e retórica clássica 

latina, introduziu-se o estudo do grego nos centros italianos, como nas Universidades de 

Bolonha e Pádua, sob a influência do patriarca de Constantinopla e cardeal Basílio Besarion 

(1403-1472), que doou mais de 800 manuscritos gregos para a República de Veneza, 

cultivando a cultura helênica na tradução de obras do original, cuja língua foi pouco 

conhecida no medievo latino. Tendo em vista os passos da exemplaridade estética, moral e 

metódica que a Antiguidade clássica forneceu para o moralista e poeta Petrarca (1304-1374) e 

a crítica textual do retórico Lorenzo Valla (1407-1457), o humanismo italiano promoveu uma 

erudição no patrimônio literário ocidental, influenciando a reorientação do estudo bíblico e 

dos clássicos latinos, hebraicos e gregos. Por sua vez, a redescoberta dos manuscritos no 

scriptorium dos monges e das bibliotecas bizantinas tornou-se uma ciência, como a nascente 

arqueologia, que buscou a preservação desses artefatos literários da tradição latina e grega 

(LE GOFF, 2006, p. 185; PYLE, 2016, p. 164).  

Ao mesmo tempo, a comparação entre essas obras buscou reparar e corrigir 

filologicamente, pelo estudo comparado dos códices medievais, os erros de tradução e 

resgatar as obras originais. Entendiam que somente assim poderiam buscar o sentido original 

e verdadeiro do texto. O aprendizado do texto pelos humanistas, para Pyle (2016), 

aprofundou-se em dois níveis: pela aproximação desses autores clássicos e seus materiais; e 

pela erudição das fontes, que proporcionou informações e dados sobre o passado, fornecendo 
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informações úteis à crítica histórica dos textos e à autenticidade das informações. 

Consequentemente, com o trabalho de compilação, tradução e crítica do patrimônio escrito, 

houve uma renovação das Ciências, das Artes e de outras formas de conhecimento que 

marcaram a cultura intelectual das universidades e academias, que se multiplicavam por 

França, Itália, Países Baixos e Península Ibérica. 

O humanismo italiano, sobretudo, idealizou o homem dignificado pelo estudo das 

humanidades inspiradas na literatura e no saber greco-romano. A exemplaridade que a 

Antiguidade exercia era readaptada para as sociedades urbanas tardo-medievais a partir do 

quatrocentos pensadas nas Academias e sociedades de corte das Repúblicas italianas. Delas, 

foram exportadas e readaptadas para outras faces do humanismo na Europa. 

Nesse contexto urbano e cortês, virtudes e exemplos colhidos da literatura ético-

política dos retóricos e filósofos, como também dos poemas épicos de dramaturgos antigos 

traduzidos para o latim, orientavam os humanistas do presente. Textos como Os trabalhos e 

os dias e a Teogonia de Hesíodo, assim como os poemas homéricos, mesmo em sua dimensão 

mítica, forneciam exemplos históricos e ensinamentos éticos sobre a justiça, a política, o 

governante e os súditos. Também as obras de Plutarco, Catão, Quintiliano, Sêneca e, 

principalmente, Marco Túlio Cícero forneciam ideais cívicos e morais para os humanistas, 

além do aprofundamento em retórica clássica; cultivando os princípios da urbanidade e 

civilidade romanas. Assim, a imitatio da literatura greco-romana constituía um grande valor 

pedagógico e cívico na formação aristocrática de príncipes, dos cardeais e da nobreza nas 

sociedades urbanas das Repúblicas de Florença e Veneza. Depois, irradiaram-se sobre os 

currículos das Academias formadas pelos cortesãos das monarquias europeias. Essas obras 

foram extensamente traduzidas por acadêmicos como Marsílio Ficino (1433-1499) e Giovanni 

Pico dela Mirandola (1463-1494) do humanismo florentino, e citadas pelos pedagogos 

italianos Angelo Poliziano (1454-1494), Lorenzo Valla e Cataldo Parísio Siculo (1455-1517), 

assim como o humanista e cronista português D. Jerônimo de Osório (1506-1580) (SOARES, 

1995, p. 801-802).  

Além da exemplaridade ético-política, essas obras exerceram influência estética sobre 

a literatura quinhentista. Multiplicaram-se o uso dos gêneros líricos bem difundidos pelo 

mundo helênico, como odes, elegias
12

, epopeias e tragédias. Sobre a oratória e também na 

prosa, a maior influência foi exercida pela estilística de Cícero, considerado pelos humanistas 

como o principal intérprete romano da retórica e dialética grega. Tendo cultivado essa 

                                                 
12

 Gênero lírico absorvido dos gregos caracterizado pela temática dos versos sobre tristeza, morte e melancolia.  
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tradição para o Ocidente (como na presença dos gêneros polêmica, diálogo, controvérsia e 

debate), teve seus neologismos latinos, argumentação, pausas e estratégias retóricas simuladas 

pelos latinistas. Imitar Cícero significava fazer um uso mais apurado e distinto do latim, 

afastando-se do latim vulgar. Aqueles que seguiam estritamente este uso ficaram conhecidos 

entre os séculos XVI e XVII como ciceronianos.
13

 A controvérsia, porém, se dava no sentido 

de como se imitar Cícero, se exclusiva do orador romano ou abrangendo outras estilísticas. 

Dentro dessa controvérsia encontravam-se os humanistas italianos, mais alinhados ao primado 

de Cícero, e os opositores desse modelo fechado, os moderados. Nessas discussões acerca do 

enquadramento estilístico e dos usos das linguagens retórica e lacônica fizeram parte, 

inicialmente, humanistas quatrocentistas como Angelo Ambrogni (1454-1494) e Paolo 

Cortesi (1465-1510) (SINKEVISQUE, 2016, p. 9-10).  

No século XVI, a controvérsia ciceroniana foi o cerne da disputa entre os personagens 

Buléforo, Hipólogo e Nosópono do Diálogo Ciceroniano (Basileia, 1528), onde o moderado 

Erasmo de Roterdão (1469-1536) expõe a excessiva paixão dos ciceronianos satirizando o 

demasiado apego e paixão de Nosópono por Cícero. Essa obra foi vastamente lida pelos 

humanistas de toda a Europa, possuindo dezenas de edições até o século XVII.  

 

1.2 O humanismo em Portugal: corte, Universidade e circulação das ideias 

 

Essas correntes renovadoras foram importadas no reino a partir das últimas décadas do 

quatrocentos. Esse intercâmbio se deu principalmente pela circulação de estudantes e mestres 

nas Cortes, Academias e Universidades, muito comum desde o medievo. Naquele período, a 

peregrinatio academica, ou seja, o trânsito de estudantes portugueses filhos da nobreza e 

membros de ordens religiosas em universidades estrangeiras, multiplicou-se especialmente 

pelo trânsito de membros das comunidades judaicas e cristãos-novos. As Universidades mais 

escolhidas pelos estudantes lusitanos eram a de Salamanca, Paris, e as italianas de Bolonha, 

Pádua e Florença (FARELO, 2010, p. 131-132).  

Nessa época, circularam também intelectuais estrangeiros dos centros italianos no 

Reino. No reinado de D. Afonso V (1432-1481), houve as primeiras circulações da cultura 

italiana no reino com o estabelecimento dos eruditos italianos historiador Mateus de Pisano 

(1385-1466?) e o doutor em Direito canônico em Pádua, frei Justo Baldino (?-1493) na corte 

                                                 
13

  Os oradores e latinistas reviveram, entre o século XVI e XVII, uma controvérsia de usos estilísticos da 

oratória e prosa do século I, na oposição entre ciceronianos e anticeronianos, seguindo respectivamente os 

modelos Áticos e Asiáticos, rivalizando entre o discurso bem ornamentado e o lacônico (direto). Assim, 

disputaram os discípulos de Cícero com retóricos como Quintiliano e Sêneca (SINKEVISQUE, 2016, p. 8-9). 
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régia. Segundo o historiador Américo da Costa Ramalho (1983, p. 1), foi a partir do 

magistério do siciliano Cataldo Parísio Sículo no reino, entre 1485 e 1517, que o humanismo 

italiano permanentemente se solidificou no reino. 

O pedagogo italiano graduou-se em Direito em Bolonha e obteve o doutorado em 

Direito Civil e Canônico na Universidade de Ferrara, em 1584. Ensinou latim desde que ainda 

era estudante nas universidades italianas, pois já era reconhecido como um latinista. Após seu 

doutoramento, foi recomendado à D. João II (1455-1497), o príncipe perfeito, para que fosse 

mestre do seu filho bastardo, D. Jorge (1481-1550).  

Ao analisar as cartas pessoais e diplomáticas de Cataldo, publicadas na Epistolae et 

Orationes (Lisboa, 1500), o historiador Américo da Costa Ramalho (1972, 1994) encontrou 

uma intensa correspondência com reis, a cúria romana, entre as grandes famílias e intelectuais 

de toda a Europa. Mesmo em meio à tensão e aos conflitos com outros latinistas lusitanos, o 

humanista exerceu grande influência no reino como pedagogo, ensinando o latim aos infantes 

e filhos da nobreza. Além de D. Jorge, foi mestre dos nobres Vila Real, D. Pedro de Meneses 

(1487-?),
14

 o 3º Conde de Alcoutim, e sua irmã, D. Leonor de Noronha (1488-1563),
15

 além 

de membros da família dos Bragança.  

Foi um dos principais oradores dos reis D. João II e D. Manuel, apresentando orações 

em solenidades no reino e no estrangeiro, além de ter desempenhado conjuntamente 

atividades diplomáticas. Serviu seus patronos da Coroa avisina também pela arte poética, 

constando noutro impresso, o Poemata Cataldis (Lisboa, 1500), uma série de epigramas 

latinos, além de poemas, tal como a ode aos feitos de D. João II, o “invicto rei português”, 

pela conquista de Arzila e Tânger no norte da África no poema Arcitinge (SICULO, 1500, liv. 

V, fl. 39-47). Com o exercício das cartas epistolares e na leitura de seus poemas entre seus 

alunos, o latinista italiano buscava impulsionar a necessidade de uma renovação das 

atividades literárias no reino dentro da Corte avisina.  

O humanismo em Portugal também passou a circular no reino a partir das renovações 

que ocorriam nos reinos de Castela e Aragão. Nas Academias e cortes espanholas, nota-se 

também a circulação de pedagogos e latinistas do humanismo italiano, como Lúcio Marineo 

Sículo (1444?-1533) e Pedro Mártir d’Anghiera (1456-1526). Graças à proximidade dos 

                                                 
14

  O nobre formado por Cataldo já estudava latim aos 04 anos, e, aos 11, foi ensinado pelo pedagogo. Com o 

seu mestre, manteve grande contato epistolar desde cedo, como atestam as cartas impressas nas Epistolae 

(1500). Foi professor em Lisboa (1518-1519) e se formou em Direito na Universidade de Bourges (França), 

em 1522. Além das letras, desenvolveu também uma carreira militar, tornando-se governador de Ceuta. 
15

  Tornou-se grande conhecedora do latim pelo ensino de Cataldo. Foi responsável por traduzir as Enneades 

(1498-1504), do historiador veneziano Marco Antonio Cocci Sabellico (1436-1506), uma volumosa obra de 

história universal, do latim para o português, publicada posteriormente em Coimbra, em 1550. 
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grandes centros acadêmicos de Castela, Salamanca foi a Universidade mais escolhida pelos 

estudantes portugueses, principalmente alunos do curso de Medicina e Artes, além de Alcalá 

de Henares (1499), em Madrid, fundada pelo Cardeal Jiménez de Cisneros (1436-1517). A 

nascente Universidade foi pioneira em muitos empreendimentos tipográficos de estudos das 

línguas sapienciais.  

Salamanca se projetou como um dos principais centros humanistas da Europa culta. 

Era uma grande Universidade, que chegou a abrigar mais de sete mil estudantes matriculados 

no quinhentos. Foi nela que o programa reformador do pedagogo humanista Antonio de 

Nebrija (1441-1522) encontrou ressonância. O pedagogo e gramático ficou conhecido como o 

maior gramático castelhano, pois produzira obras de gramática latina e em vulgar castelhano. 

Ainda, tendo em vista as reformas promovidas pelo italiano Lorenzo Valla, o castelhano 

buscou uma reforma cultural e moral purgando o que entendia como barbarismo e ignorância 

do latim medieval pelo conhecimento da gramática clássica aos moldes do latim da literatura 

clássica. Esse programa pedagógico do castelhano dava mais valor às línguas, tendo a 

Gramática como a principal disciplina, da qual todas as áreas do conhecimento dependiam 

(JARA; GARCÍA, 2010, p. 262-263; MENDES, 1993, p. 375-376). 

Segundo Martins (1974, p. 165), a maior expressão do humanismo ibérico foi a 

publicação da Bíblia Poliglota Complutense (Henares, 1514-1517), organizada pelo cardeal 

Jiménez de Cisneros. Trata-se de um impresso da Universidade de Alcalá que buscou 

atualizar a Bíblia de São Jerônimo, produzindo uma edição multilíngue dos livros bíblicos em 

latim, aramaico, hebraico e grego antigo, que contavam com dicionários ao final. A intenção é 

que esse impresso pudesse orientar o estudo dos textos bíblicos a partir das línguas originais. 

Para Nebrija, que também foi professor de Medicina em Alcalá, a impressa da Universidade 

ainda imprimiu dezenas de reedições e compêndios sobre Gramática e literatura latina, grega 

e castelhana, Retórica, Filosofia e Medicina, catalogados por Alexander S. Wilkinson (2010, 

p. 30-38) em seu extenso estudo sobre os livros ibéricos impressos até meados do século 

XVII.  

No reino de Portugal, a partir de 1516, houve a presença de estudos particulares da 

literatura grega entre a realeza e nobreza lusitana, com o estabelecimento, na corte lusa, do 

filólogo Luís Teixeira, filho do chanceler-mor João Teixeira. Dignificado por D. Manuel 

como mestre do infante D. João, certamente o helenista influenciou os empreendimentos 

posteriores, que em seu reinado foram fomentados, quanto ao ensino público e o estudo das 

humanidades clássicas em Portugal. No reinado de D. João III (1521-1557) se empreendeu 

programa reformador da Universidade portuguesa, junto a sua definitiva transferência da 
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capital lisboeta para Coimbra e a unificação de seus Estudos Gerais (1537), além da criação 

do Real Colégio das Artes de Coimbra (1544).  

Sobretudo, houve, na corte de D. João III, entre as décadas de 1520-40, o impulso da 

cultura acadêmica renovadora pela circulação de correntes humanistas promovidas pela 

presença de intelectuais cosmopolitas, lusos e estrangeiros, seja no financiamento de mestres 

para a Universidade de Coimbra e para o Colégio Real, seja no dos estudos dos bolseiros do 

rei. Na corte de D. João III, pensando na instrução erudita nas Artes para desenvolver os 

demais conhecimentos da nobreza e dos infantes, participaram como mestres o frade 

dominicano de Évora, Lúcio André de Resende (1500-1573), e o pedagogo e poeta português, 

Aires Barbosa (1470-1540).  

O primeiro distinguiu-se em muitas áreas do saber, em especial arqueologia, história, 

literatura e filologia, tendo produzido mais de 160 títulos em mais de 30 gêneros literários. 

Estudou nas universidades castelhanas de Alcalá de Henares e Salamanca, onde teve como 

professor o próprio compatriota Aires Barbosa, além de estudar grego em Paris e ter se fixado 

por um tempo em Lovaina, na Bélgica. Foi lá que conheceu o pensamento de Erasmo, 

inspirando-se na filosofia conciliatória do teólogo, professando sua admiração pelo esforço 

reformista na obra Elogio à Cidade e à Academia de Lovaina, de 1529.  

O segundo mestre, por sua vez, foi um destacado conhecedor da gramática grega e 

latina, tendo ocupado a cátedra de grego dos estudos de humanidades por quase três décadas 

em Salamanca. O humanista produziu um tratado poético para guiar a prática da escanção de 

versos latinos, Epometria (Salamanca, 1515). Como analisado por Sebastião Tavares de Pinho 

(2006, p. 132-133), Barbosa propõe, na obra, que os alunos de latim, para melhor 

compreensão dos textos, apreensão das regras ortográficas e da etimologia das palavras, 

estudassem a literatura clássica, em especial a poesia latina. Dessa forma, incentiva-os ao 

estudo das regras métricas para se imitar as expressões e estéticas literárias, valorizando, 

principalmente, os versos de Virgílio.  

Trata-se, portanto, de uma proposta pedagógica que instrumentaliza a escanção de 

versos para se conhecer e entender bem a Arte poética, um dos traços de distinção do homem 

polido que partilha dessa expressão das humanidades. Reproduz, assim, o modelo 

aristocrático de homem culto humanista pensado pelo humanismo italiano, valorizado pelo 

conhecimento da gramática latina para purgar a rusticidade e a barbárie. 

Os frutos desse programa pedagógico humanista catalisado por Cataldo Parísio e seus 

discípulos da alta nobreza portuguesa no reino foram as consequentes reformas empreendidas 

nas Academias, Escolas e na Universidade. Antes da modernização do ensino universitário no 
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reino, contou com o aumento do número de bolseiros financiados pela coroa e pelas Câmaras, 

além da contratação de professores estrangeiros e da reforma dos estudos do Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra a cargo do monge jerônimo frei Brás de Braga, graduado em letras 

humanas em Paris e doutor em teologia em Lovaina, na Bélgica. Foi a partir do regimento dos 

Estudos Gerais de Santa Cruz que a universidade de Coimbra, transferida em 1537, foi 

direcionada (PINHO, 2006, p. 309-310).  

Só assim se estabeleceu, documentadamente, as cátedras de ensino de línguas antigas, 

além do latim na Universidade, adicionando as cadeiras de hebraico e grego. Por sua vez, a 

criação do Real Colégio das Artes de Coimbra buscou corrigir o currículo universitário dada a 

pouca relação entre os estudos das humanidades e filosofia com as demais ciências. Sob a 

incumbência do humanista lusitano reitor do Colégio da Guiana de Bordéus, o pedagogo 

português André de Gouveia (1497-1548), em conjunto com a sua equipe de mestres 

humanistas formados em universidades francesas, estabeleceu o corpo docente do centro que 

projetou o currículo renovado das humanidades no reino (PINHO, 2006, p. 316). 

Às vésperas da inauguração do Colégio, em 21 de fevereiro de 1548, houve uma 

solenidade com a abertura do semestre sob o proferimento de uma oração de sapiência
16

 pelo 

humanista português Arnaldo Fabrício (OAL, p. 35),
17

 um dos pedagogos convocados por 

André de Gouveia do Colégio de Guiana, na França. O orador dedicou a sua oração em elogio 

ao estudo das Artes Liberais, chamando a atenção do público para a importância delas na 

sociedade lusitana. 

Essa oração tem grande valor documental, já que nos revela as expectativas e 

intenções por trás do incentivo das humanidades pelos acadêmicos e humanistas do reino. 

Destacamos a valoração atribuída por Arnaldo Fabrício às “letras e à conversação” dentre as 

Artes. Ambas foram instrumento da pedagogia humanista na formação moral e escolar da 

aristocracia portuguesa, direcionado os nobres e príncipes portugueses para a vida cívica das 

cortes. O orador, em primeiro lugar, realça o caráter normativo do estudo da Gramática, “a 

                                                 
16

  Consistia num ato público solene e específico em louvor a um grupo de escolares, à própria Universidade ou 

a outros centros de saberes. Geralmente eram proferidos no início dos semestres letivos ou sob a visita de um 

ilustre convidado. O orador poderia ser oficial ou alguém de fora do grupo, bem como o próprio convidado. 

Sempre em latim, fazia-se louvor ao grupo, ao mecenas, ao rei e à Igreja. Assim, os investimentos e 

financiamentos do rei ou dos nobres às Universidades ou ao grupo forneciam as condições para o 

florescimento dos estudos e formação intelectual; por conseguinte, honravam a figura de seus patrocinadores 

perpetuamente pelas Letras e Artes. 
17

  “Desta fonte brotaram as artes que, por isso, se chamaram nobres e liberais, porque são dignas dos espíritos 

mais aristocratas. Estas representam como que um certo pendor do espírito para a prática do bem para o qual 

parece sermos destinados pela natureza e como que impelidos e preparados por estudos adequados, tais como 

a Gramática, a Dialéctica, a Retórica e ainda as Ciências Matemáticas, a Música, a Geometria e a 

Astronomia.”  
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ciência das letras”, que ensina a falar com “pureza e correção”, proporcionando uma boa 

interpretação e bom uso dos vocábulos. A Dialética, por sua vez, útil na análise dos 

enunciados, “considerando o valor e a natureza dos elementos das proposições”, tem a 

capacidade de ser instrumentalizada na análise dos argumentos, vantajosa em qualquer 

discussão, “tanto para dissertar como para emitir juízos de valor”. Por último, a Retórica, 

outra ciência da linguagem, esclarecendo, em alusão a Cícero em seu De Orator, as diferenças 

entre ela e a Dialética: “Ambas são formadas da mesma matéria, mas naquela a forma de 

dissertar é mais sóbria e nesta é mais ampla e embelezada.” (OAL, p. 47)  

Destaca a Retórica, a “mais apropriada para comover a alma e para exprimir os 

sentimentos do vulgo” (OAL, p. 47-48), pensada nesse contexto urbano e imperial da 

cristandade lusitana por uma aristocracia portuguesa. Em relação à retórica ciceroniana,
18

 bem 

promovida pelos oradores e latinistas do humanismo italiano, entendida como uma arte do 

discurso útil no convencimento e na condução do público, foi instrumentalizada pelo orador 

na vida pública e no exercício da civilidade. Desde que a oratória possua tanto a eloquência 

do público como uma atitude e intenção virtuosa, Arnaldo Fabrício destaca que 

 

[é] ela que fomenta a paz e a amizade entre os povos, é ela que com os seus 

conselhos instrui as cidades, os reinos e os impérios, é ela que promulga leis 

eficazes para o Estado, resolve as contendas, afasta os oprimidos dos 

perigos, descobre e castiga com penas as fraudes e os crimes dos malfeitores. 

(OAL, p. 48.). 

 

Ressignificado de uma lógica republicana do Senado Romano
19

 para um contexto da 

estruturação do Estado nacional sob a égide do poder monárquico lusitano, assumiu outro 

sentido na ordem social católica do século XVI. Nas atitudes cívicas e nas solenidades, a 

oratória teve o papel dramático de honrar o soberano, o grupo de mestres, as Academias e a 

Igreja, além de convencer e conduzir os ouvintes para a importância de certa questão ou 

exortá-los sobre algum problema. Assim, além das aproximações entre Retórica e Dialética, 

da qual o gênero dialógico é uma das principais expressões, houve também assimilações na 

oratória, recorrendo aos recursos ornamentados da retórica ciceroniana. 

A oratória, na vida nobiliárquica lusitana, se expressava principalmente nas elegias e 

orações (sapienciais, acadêmicas, fúnebres e panegíricas). Com o objetivo de transmitir a 

                                                 
18

  Além de carregar no discurso a erudição de uma formação ampla, o orador deve se preocupar com o efeito 

das palavras no público. No Prólogo de sua obra, justifica a invenção do discurso pela retórica, de modo que 

seja estrategicamente moldado para causar o efeito pretendido nos ouvintes, tendo em vista a emoção e o 

humor deles, persuadindo-os (CÍCERO, Do Orador. Lib. 1, vs. 17). 
19

  Arnaldo Fabrício cita os confrontos que Cícero travou com os inimigos da res publica, Catilina e Verres. 

Ambos foram acusados por Cícero, respectivamente, nos discursos das Catilinárias e Verrinas. 
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mensagem de forma elegante e clara, exigiu-se o exercício da Gramática e da Dialética. Com 

o estudo dessas ciências da linguagem pretendia-se organizar o discurso com expressões mais 

elaboradas, encadeando-o de forma a conseguir os efeitos pretendidos no público a partir do 

uso dos artifícios da persuasão e convencimento. Nesse sentido, foram exemplares os tratados 

de oratória, as cartas e os discursos dos oradores romanos, sobretudo de Cícero, que produziu 

a maior aproximação entre Retórica e Oratória. Desde o medievo, foi imprescindível para o 

exame teórico da eloquência e dos artifícios psicológicos no discurso inscrito nas suas obras, 

como no livro dialogado, De Oratore, e no manual para oradores, De Inventione.  

O Real Colégio das Artes de Coimbra reproduziu o currículo do Colégio francês de 

Guiana que, assim como os demais colégios e cursos de toda a Europa, integrava esses 

tratados de Cícero e Quintiliano ao curso de Artes. A língua de transmissão do discurso era o 

latim, bem difundido em Portugal nas escolas monacais e entre a nobreza, mas agora criticado 

pelos humanistas em prol de uma renovação estilística do latim medieval para um formato 

mais adequado e considerado mais elegante, imitando a escrita, as palavras, os ritmos e a 

encadeação dos argumentos de Cícero no Pro Archia (RAMALHO, 1985, p. 35-36). 

 

1.3 A expansão da língua portuguesa  

 

A escrita em língua portuguesa, por sua vez, proliferou-se ao longo do século XVI. 

Isso porque, além da valorização do estudo das línguas sapienciais, tendo em vista a formação 

erudita do clero e da aristocracia portuguesa, ao longo desse período floresceu o 

desenvolvimento das gramáticas vernáculas. Até então, os estudos gramaticais estavam 

restritos ao estudo das línguas antigas. Nas primeiras décadas dos quinhentos, surgiu a 

preocupação dos humanistas portugueses em promover uma sistematização das regras 

gramaticais das línguas vulgares, tendo em vista as próprias normas do latim.  

Pela Europa, principalmente protestante, circularam traduções da Bíblia para o 

vernáculo. No reino de Castela e Aragão, Nebrijda publicou a sua Regras de Ortografia 

Espanhola (1517), a primeira gramática castelhana. No reino de Portugal, a sistematização do 

português moderno foi proposta inicialmente por Fernão de Oliveira (1507-1582), em sua 

Grammatica da lingoagem Portuguesa (1536), e posteriormente pelo humanista João de 

Barros em sua Grammatica (1540). Essas gramáticas portuguesas, rivalizando com as 

castelhanas, tinham a intenção de dotar a língua portuguesa de regras e cânones linguísticos 

(SOARES, 1995, p. 840).  
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Mais do que sistematizar a língua nacional, também buscaram conferir-lhe um estatuto 

de distinção, procurando aproximá-la do latim e de seu uso palaciano. Foi nesse sentido que 

João de Barros escreveu o seu Diálogo em louvor da nossa linguagem (1540), reforçando a 

importância de sua Grammatica, mas por uma proposta pedagógica do ensino da língua. A 

obra foi construída a partir das conversas entre Pai e Filho, o próprio João de Barros e seu 

filho Antônio. É um diálogo pedagógico de exaltação do uso refinado do português. Por 

vezes, utiliza-se da diminuição das outros vernáculos para destacar a língua lusitana como 

herdeira da latina, pela sua distinta “[...] majestade para coisas graves e uma eficácia baroil 

que representa grandes feitos.” (DL, p. 48). Como uma língua próxima do latim, salienta 

continuamente a potencialidade do uso palaciano do português pela sua capacidade de 

dramatizar e honrar em qualquer uso: 

 

PAI – [...] Nesta gravidade (como já disse), a portuguesa leva a todas, e tem 

em si uma pureza e sequidão para coisas baixas que se lhe pode poer a tacha 

que Perseu punha aos versos de Virgílio [...] A linguagem portuguesa, que 

tenha esta gravidade, não perde a força para declarar, mover, deleitar e 

exortar a parte a que se inclina, seja em qualquer gênero de escritura. (DL, p. 

49). 

 

O diálogo entre Pai e Filho se assemelha à estrutura clássica do diálogo da formação 

entre Mestre e Aluno. O Pai/Mestre do diálogo de João de Barros conduz o aprendizado do 

Filho/Aluno para a aproximação do português a partir das derivações do latim, cujo 

patrimônio literário romano é a fonte da exemplaridade estética. Por essa razão, João de 

Barros defende o processo de produção de novas palavras assentado na autoridade da poesia 

latina, numa consciência de se complexificar e enobrecer a língua a partir dos radicais em 

latim. 

Deve-se considerar, ainda, que a proposição de uma língua portuguesa como veículo 

cultural enfrentou um campo conflituoso até a sua consolidação enquanto língua nacional e 

franca no reino e nos territórios ultramarinos. Como vimos, a geração intelectual da década de 

1530 preferia fazer os sermões, pronunciar as orações públicas, fazer elogios, escrever a 

poesia e as crônicas históricas e trocar correspondência em latim. Assim preferiram escrever 

André de Resende e Aires Barbosa, além de Damião de Góis, que na maior parte da sua obra 

trocou o português pelo latim. 

Ainda, o português sequer exerceu o monopólio do vernáculo em Portugal no 

quinhentos. Frequentemente, usou a escrita em castelhano, dada a forte influência intelectual 

dos centros espanhóis, pois a proximidade pelos casamentos e a diplomacia forçavam uma 
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presença permanente de cortesãos do reino vizinho falantes do castelhano. Por essa razão, 

textos como o Cancioneiro, de Gil Vicente, foram escritos originalmente tanto em português 

como em castelhano. É especialmente acerca dessa querela entre as duas principais línguas 

vulgares da Ibéria que Pero de Magalhães de Gândavo propôs o confronto de posições por 

meio do gênero dialógico, na obra quase homônima à de João de Barros, o Diálogo em defesa 

da língua portuguesa (1570), uma apologia à língua materna. 

Novamente, o diálogo foi escolhido como forma de propor uma discussão, uma 

disputatio, agora pela polarização discursiva dos personagens. O personagem Petrônio é um 

português em defesa de sua língua em resposta às acusações de Falêncio, um castelhano que 

alega a inferioridade da língua lusitana. Em suas próprias línguas de origem a discussão é 

tomada, começando com as acusações de Falêncio de que a língua portuguesa era “língua 

bárbara”, “rude” e “tosca”, notando que ela foi muitas vezes preterida pelos próprios 

portugueses, corrompida pelas derivações impróprias do latim, absorvendo vocábulos 

vulgares de línguas não consideradas nobres, como o árabe. Com isso, acusa que as 

significações pouco precisas e próximas dos originais são fruto da impropriedade e pouca 

diligência de seus mestres de outrora. Em resposta a essas acusações, Petrônio aproxima ao 

máximo a língua portuguesa enquanto herdeira legítima da latina, uma linguagem culta. Ao 

contrário do que o castelhano acusara, acrescenta que foi derivada por “gente polida”, cujos 

vocábulos são “os mais próprios e acomodados para significarem aquilo que queremos que 

outros que haja em nenhuma língua.” (DD, p. 68-69).  

Ademais, por intermédio de Petrônio, Gândavo alega o contrário: o português antigo 

tem raízes mais profundas e próximas do latim que qualquer outra. O gramático argumenta 

comparando as derivações do léxico português em contraste com a pobreza das derivações 

espanholas: 

 

PETRÔNIO – [...] e é que dizemos olhar e vós mirar: Pois se o instrumento 

com que vemos chamamos olhos, com razão dizemos olhar, e vós chamais-

lhes ojos e dizeis mirar. O qual verbo não pode ser conveniente, nem 

conforme a sua significação, dizerdes ojar ou chamardes aos olhos miros. 

(DD, p. 70). 

 

Esse tipo de exemplos Gândavo retoma novamente, dessa vez demonstrando como as 

derivações do português são mais originárias do latim: “PETRÔNIO – Vós dizeis hembra, 

nós femia, o latim femina. Dizeis hierro, nós ferro, o latim ferro. Dizeis hiel, nós fel, o latim 

fel.” (DD, p. 76). 
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Para Pero de Gândavo, a língua portuguesa soube codificar significados que outras 

línguas não souberam expressar: 

 

PETRÔNIO – É, além disso, outros temos cá que vós lá careceis, sem os 

quais não podeis por nenhum modo bem explicar aquilo que eles significam, 

convém a saber, dizemos jeito, saudade, lembrança, praguejar, enxergar, 

agasalhar [...] E por todas estas razões, e outras muitas que alegarei, não se 

pode a esta nossa língua chamar pobre nem grosseira [...]. (DD, p. 70). 

 

As línguas modernas,
20

 portanto, antes restritas ao uso comum, popular e ao comércio, 

passaram a ser integradas como veículo predominante da cultura intelectual nas Artes, na 

Teologia e nas Ciências. A partir da sistematização e normatização da língua pelas gramáticas 

era possível utilizar uma linguagem que pudesse seguramente codificar mais precisamente as 

coisas pelas palavras. Além disso, no exercício da escrita, o vocabulário da língua era 

enriquecido e apurado, tal como Gândavo notou por intermédio do personagem Petrônio (DD, 

p. 69).  

No teatro, Francisco Sá de Miranda (1485-1558) fecundou o gênero clássico da 

comédia pela primeira vez em português em Os Estrangeiros e Vilhalpandos, publicados, 

respectivamente, em 1559 e 1560. Pero de Gândavo salientou que a dignidade e o uso apurado 

para a língua portuguesa haviam se iniciado e foi o legado de Sá de Miranda para a geração de 

Camões.  

Sob a perspectiva de que a língua portuguesa fosse capaz de cantar louvores tal como 

Homero, na Odisseia, em grego e, posteriormente, Virgílio, na Eneida, em latim, Luís de 

Camões, durante sua passagem na Índia portuguesa, escreveu Os Lusíadas, a epopeia nacional 

portuguesa do século XVI. O próprio João de Barros, enquanto cronista e historiador régio, o 

“Tito Lívio português”, como foi conhecido pela influência na forma de dividir a obra, 

escreveu a sua obra histórica Décadas da Ásia em português. No campo das Ciências 

portuguesas, a língua nacional passou a ser preferida para transmitir os saberes, como na 

cosmografia de D. João de Castro, em sua obra dialogada o Tratado da Esfera por Perguntas, 

além da tradução comentada do Tratado da Esfera, de João de Sacrobosco, feita por Pedro 

Nunes. 

Dessa forma, a escolha do médico Garcia de Orta em fazer uma obra de materia 

medica e de História Natural em vernáculo foi de encontro com o projeto de um círculo de 

humanistas portugueses partidários da hegemonização da língua portuguesa como a 

                                                 
20

  O uso do castelhano era uma exceção, pois já era usado como língua administrativa na corte de Afonso X, no 

século XIII.  
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linguagem lusitana sobre o Império português, desde a metrópole às colônias. No documento 

anexo à edição goesa dos Colóquios, a carta pessoal de Orta ao seu patrono Martim Afonso de 

Souza, o médico revela uma possível versão original da obra escrita em latim, mas também 

sua opção pela publicação em português: 

 

Bem pudera eu compor este tratado em latim, como o tinha muitos anos 

antes composto, e fora a vossa senhoria mais aprasível, pois o entendeis 

melhor que a materna língua, mas trasladei-o em português por ser mais 

geral, e porque sei que todos os que nestas indianas regiões habitam, 

sabendo a quem vai entitulado, folgarão de o ler. (COL, Carta Ao muyto 

illustre senhor Martim Afonso de Sousa). 

 

Nesse documento, o autor se preocupou em justificar a escolha do gênero e da língua. 

Da mesma forma o fez o seu amigo, o doutor Dimas Bosque, no Prólogo. Diz que o físico, 

“importunado de seus amigos e familiares para que o proveito fosse mais comunicado”, 

buscou acrescentar no Prólogo, para que fosse proveitoso a um público maior de leitores. 

Enquanto expandiam-se os programas pedagógicos e o público de leitores aumentava com a 

maior divulgação dos impressos, a demanda sobre as obras de História Natural e Botânica 

aumentava, dado o fascínio sobre os mundos Orientais. Com a renda dos impressos garantida 

pelo Alvará do vice-rei, Orta então integrava-se a um possível comércio de livros e impressos 

para atender os hábitos de leitura dos cortesãos, físicos e aristocratas curiosos.  

Além do mais, a pressão desses amigos e familiares indica a suspeita de que a obra 

reflita mais do que o próprio autor, mas que é também pensada e produzida a partir das 

expectativas de um grupo de letrados da qual o físico fazia parte. Assim, houve um 

comprometimento de Orta em expandir o alcance desses conhecimentos da cultura letrada 

lusa pela língua portuguesa. Expansão essa que não pode ser pensada sem o patrocínio e o 

mecenato que garantia a circulação e a proliferação desses livros e da fé católica pela língua, 

um dos principais elementos da identidade lusitana. Portanto, imersa e motivada pelas 

pretensões civilizacionais e comerciais do contexto das Expansões Marítimas, como por 

último buscaremos analisar.  

Ao mesmo tempo em que os Colóquios reúnem valores e expectativas de um tempo 

renovado pelo classicismo humanista, sob a influência da Retórica humanista e das 

Gramáticas latina e portuguesa, coexistem na obra forças e artifícios de controle implícitos 

para sua publicação, personificadas na figura do censor que analisa a obra. Isso porque os 

diálogos de Garcia de Orta foram formulados num tempo marcado pela emergência de outras 

temporalidades e consciências, pela tensão ambígua de forças renovadoras e tradicionais.  
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1.4 Rupturas e contradições do Humanismo Português: perseguição, peregrinos e 

Tribunal do Santo Ofício  

  

A vida de Garcia de Orta desde seu nascimento em Castelo de Vide, em 1501, a sua 

formação na Península Ibérica, mais os quase 30 anos entre a sua chegada no Oriente e a 

publicação de sua obra (1534-1563) até a sua morte em Goa, em 1568, foi constantemente 

marcada pelo contexto específico de Portugal e do além-mar, além das grandes controvérsias 

e heterodoxias que ameaçavam a integração da cristandade católica da Europa do século XVI. 

Das últimas décadas do quatrocentos ao fim da dinastia avisina, com a morte do rei 

cardeal D. Henrique, e a consequente União Ibérica, em 1580, o florescimento das letras e o 

desenvolvimento das ciências na sociedade portuguesa estiveram alheios às contradições 

específicas da temporalidade ibérica. Toda uma conjuntura de influências intelectuais que 

permitiu a construção do Colóquios e de uma sociedade cortesã letrada – tal como as tomadas 

de consciência, a renovação do espírito artístico, das atividades literárias e o desenvolvimento 

técnico-científico aliado à intensa divulgação de obras impressas, bem como a interdisciplinar 

experiência multicultural dos descobrimentos – ocorreu concomitantemente ao acirramento do 

antissemitismo, do controle social promovido pelo rei D. João III, objetivando a manutenção 

da ordem social da respublica christiana sob a ação do Tribunal do Santo Ofício (1536). 

Na Península, a perseguição aos judeus em Castela e Aragão promoveu sua grande 

dispersão por Portugal desde o reinado de Afonso V. Os conflitos aumentaram entre cristãos e 

judeus e a desconfiança sobre a comunidade judaica no imaginário português agravou-se. Os 

judeus portugueses que se notabilizaram desde o quatrocentos no desenvolvimento de 

atividades devotadas às letras e ciências e, também, como mercadores e comerciantes, além 

de ocuparem cargos altos nas cortes régias avisinas, passaram a ter sua influência tolhida no 

reino a partir de D. João II.  

D. Manuel, sob a pressão da noiva espanhola, a princesa Isabel, e aliado ao interesse 

fiscal, assinou o édito de expulsão dos judeus (1496), que configurou-se, em 1497, no 

interesse de integração da comunidade judaica pela sua conversão forçada numa transição de 

20 anos. Estes viram, no batismo cristão, uma forma de sobreviver e permanecerem 

integrados ao reino, tendo ficado conhecidos como cristãos-novos. Esse era o caso da família 

dos Orta, que vivia nas fronteiras entre Castela e Portugal. No final do quatrocentos, os pais 

do médico em análise, o mercador Fernão Isaac de Orta e Leonor Gomes (natural da Vila de 

Albuquerque, Castela), viveram em Castelo de Vide, Portugal, fugindo da perseguição mais 
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intensa dos Reis Católicos. Lá Garcia nasceu e cresceu. Posteriormente, na sua juventude, 

ingressou no curso de Medicina em Salamanca e em Alcalá de Henares, no reino vizinho. 

Após seu licenciamento, voltou à Portugal em 1530, onde foi lente de Filosofia Natural da 

Universidade então sediada em Lisboa (SOUSA, 2013, p. 182). 

É possível que o fato de deixar a Universidade e partir para Goa estivesse 

estreitamente relacionado ao crescente antissemitismo na década de 1530 no reino português. 

A instauração do Tribunal, negociada desde D. Manuel e concretizada por D. João III em 

1536, marcou a história dos judeus em Portugal, tendo provocado uma nova diáspora da 

comunidade sefardita. Além da perseguição, somam-se a sua decisão as possibilidades de 

negócios mercantis, já que pertencia a uma família de mercadores, e mercês que poderia 

alcançar no além-mar. 

Garcia de Orta partiu de Portugal em direção à Goa em 1534, sob a proteção do 

capitão-mor Martim Afonso de Sousa, tornando-se seu físico-mor. Casou-se em 1541 com 

uma castelhana, Brianda de Solis, com a qual teve duas filhas. Viveu toda a sua vida na Costa 

do Malabar, fixando-se em Goa, na Índia. Em 1548, grande parte de sua família veio do Reino 

e estabeleceu-se na Índia, tal como sua mãe e suas irmãs Catarina e Isabel, época em que o 

médico já estava bem integrado às elites goenses e já possuía seus arrendamentos em 

Bombaim, como indica no Colóquios.  

Durante o período de sua vida no Malabar, não existem indícios de que ele e seus 

familiares cristãos-novos tenham sido perseguidos ou que foram alvos de alguma investigação 

pelo Tribunal de Goa (1560), mas é possível que sobre eles já pairasse a desconfiança dos 

inquisidores, dado o estatuto de recém-convertidos. Assim, a família dos Orta gozava da 

proteção pautada no prestígio de Garcia, situação que se inverteu após a morte do físico na 

primeira metade do ano de 1568. Nos arquivos da Inquisição de Goa sobreviveu um processo 

sofrido por Catarina de Orta que, aos 55 anos, foi presa no dia 26 de outubro de 1568 sob a 

acusação de judaísmo, investigada pelo inquisidor Aleixo Dias Falcão, o mesmo que outrora, 

em 1562, havia permitido a impressão dos Colóquios do médico. A família, os amigos e 

pessoas próximas foram inquiridos no processo. Por fim, enclausurada na prisão de Goa por 

um ano, sob interrogatórios e acusações sugestivas, Catarina confessou a prática do judaísmo 

e denunciou seus familiares, sendo condenada à morte na fogueira em praça pública, em 25 de 

outubro de 1569 (Anexos B e C). 

Entre a documentação dos processos da Inquisição de Goa também foi encontrado um 

auto de fé post mortem de 1580, empreendido contra os restos mortais de Garcia de Orta pelo 

sucessor de Aleixo Dias Falcão, o inquisidor Bartolomeu Fonseca. “Garcia dorta doutor 
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christão novo português defunto morador que foi nesta cidade (Goa) por judeu entregue seus 

ossos a justiça secular. Relaxado.” (Repertório Geral, BNP, Lisboa, 1623, cod. 203, c. 306v 

apud ARRIZABALAGA, 2015, p. 19).
21

 

Esse fato pode auxiliar a compreender sobre a divulgação do Colóquios, a escassez de 

impressos que nos restaram e a consequente ausência de informações sobre a circulação da 

obra e de suas demais edições. A partir desse auto de fé, é possível sugerir que também a obra 

de Garcia de Orta tivesse sido censurada e possivelmente queimada junto aos seus ossos na 

fogueira, pois a condenação das transgressões de sua vida incluiu a proibição da circulação da 

obra de um professo da fé judaica. Assim, a leitura e citação do Colóquios após o auto de fé 

sofrido pelo autor era passível de condenação no Tribunal de Goa, transgredindo a lista de 

obras censuradas. A leitura das edições que restaram deve ter sido feita em segredo, longe dos 

olhares dos inquisidores. 

Além de Garcia de Orta, como destacado por Maximiano Lemos (1991, p. 184-185), 

muitos judeus notáveis nas ciências portuguesas, em especial na Medicina, exilaram-se do 

reino, sofreram processos inquisitoriais e/ou se submeteram forçadamente à cristianização, 

como Luís Nunes, Dionísio, Manuel Brudo, Rodrigo de Castro e Estêvão Rodrigo de Castro. 

Um caso comparável ao do autor do Colóquios é o do médico e naturalista português João 

Rodrigues de Castelo Branco (mais conhecido pelo pseudônimo Amato Lusitano), 

constantemente comparados pela historiografia portuguesa pela similaridade de seus 

percursos, marcados pelo interesse científico em História Natural e pela ascendência judaica, 

que influenciou suas vidas profissionais e peregrinações.  

O albicastrense Amato Lusitano partiu de Portugal no mesmo ano que Garcia, em 

1534, mas com destino ao centro belga da Antuérpia, onde havia uma feitoria da Casa da 

Índia. Sua vida foi profundamente marcada pela instabilidade social que a comunidade 

judaica sofreu nos centros urbanos da Europa, tensionada pelas políticas régias e papais entre 

a coexistência das judiarias e a perseguição. Exerceu a clínica entre 1440 e 1555, em cidades 

italianas, e foi docente da Universidade de Ferrara, em 1541. Tratou o papa Júlio III em 

Roma, entre 1550 e 1551. Em 1555, teve de deixar a cidade de Ancona em virtude da 
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  A documentação sobre a Inquisição em Portugal e no além-mar está dispersa em meio físico e digital na 

Biblioteca Nacional de Portugal e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Entre a documentação que 

sobreviveu à destruição dos processos da Inquisição pela política régia dos séculos XVIII e XIX existe, em 

formato físico, na Biblioteca Nacional de Portugal, o manuscrito Reportorio geral de tres mil oito centos 

processos, que sam todos os despachos neste Sancto Officio de Goa..., de 1623, escrito pelo Licenciado João 

Delgado Figueyra, promotor e deputado do Santo Oficio de Goa. O documento reúne muitos dos processos 

desde o estabelecimento da Inquisição em Goa (1561 a 1623). Foi nele que os biógrafos de Orta desvendaram 

esse fato de sua história.  
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perseguição promovida contra as judiarias nos Estados Papais com a ascensão do papa Paulo 

IV (GOUVEIA, 1985, p. 9).  

Sua ascendência judaica foi evidenciada por Pietro Andrea Mattioli no livro Apologia 

adversus Amathum Lusitanum (Veneza, 1558), que vem em resposta a uma série de equívocos 

e erros apontados pelo médico judeu na Materia Medica de Dioscórides, comentada pelo 

naturalista italiano. Mattioli sublinha que “[Amato] Lusitano é meio-judeu. Os hispânicos 

chamam tais criaturas marranos, e têm-lhes grande ojeriza.” (MATTIOLI, 1558, f. 48). 

Esse ataque, publicado cinco anos depois da publicação das Enarrationes de Amato, 

motivo da réplica acusatória de Mattioli, evidentemente foi desprestigioso para o médico 

albicastrense, dada a grande influência que o naturalista italiano possuía na República das 

Letras. Por sua vez, esse foi um exemplo de como os critérios de cientificidade e as disputas 

acadêmicas eram influenciadas pelos aspectos retóricos, muitas vezes num embate público, 

que, no caso, valeu-se dos embates teológicos e do antissemitismo de seu tempo (PINTO, 

2013, p. 186).  

Além da crescente perseguição às comunidades judaicas, de mulçumanos e de 

cristãos-novos na sociedade portuguesa, somava-se uma crescente tentativa de controlar a 

cristandade pela condenação de heresias e outras ideias irreconciliáveis com os dogmas do 

catolicismo romano. Em Portugal, a historiografia salienta que ocorreu um processo de 

fechamento do reino, alinhado religiosa e politicamente aos Reis Católicos, às transformações 

e correntes que concorriam com a ortodoxia católica reafirmada pela Contra Reforma. Se até a 

primeira parte do reinado de D. João III a circulação de correntes humanistas – como a 

erasmiana e dos ciceronianos – foi muito estimulada na corte régia, a partir dos anos 40 do 

quinhentos um impulso conservador no ensino e no campo da Teologia católica influenciou 

profundamente a cultura e as ciências portuguesas.  

Ameaçada pelas ideias reformadoras do norte da Europa, como o Luteranismo e o 

Calvinismo, a Coroa e a Igreja peninsulares também se viram ameaçadas pelas concepções 

morais e filosóficas do humanismo, como o ciceroniano (por vezes apontado como uma 

idolatria) e a autonomia-crítica do erasmismo e suas aproximações com os reformadores pelas 

críticas a algumas doutrinas e ao clero católico. Os reis católicos peninsulares, sob o estímulo 

de Carlos V, então Sacro-Imperador e rei da Espanha, apoiaram-se no Tribunal do Santo 

Ofício – como instrumento de combate ao judaísmo e ao islamismo, além de correntes 

heréticas não ortodoxas e autônomas aos dogmas católicos –, que se buscou firmar no 

Concílio de Trento (1545-1563).  
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Um exemplo dessas mudanças pode ser a vida e a obra de André de Resende, que, nas 

décadas de 1520 e 1530, compartilhava os ideais do humanismo italiano em sua Oração de 

Sapiência (Oratio pro rostris), discursada no início do ano letivo da Universidade ainda em 

Lisboa, em 1534. O humanista português comungava da mesma visão nostálgica dos 

intelectuais italianos em relação ao patrimônio greco-latino e à consciência de viver um 

século único.
22

 Na obra, considerou a urgência de se reformar as academias no Reino, 

combatendo a barbárie dos homens “semi-cultos” e ignorantes pelo estudo das artes liberais e 

das Gramáticas latinas e gregas, para que fossem aperfeiçoados os estudos sagrados e 

profanos. Na sua oração, portanto, professa uma relação profícua entre os ideais renovadores 

humanistas da autonomia das humanidades com a Teologia. Nas décadas de 1540 e 1550, 

porém, houve uma profunda identificação entre qualquer face potencialmente reformista e 

crítica dos latinistas do humanismo com as discórdias provocadas pelos Reformadores e as 

heresias das comunidades judaicas. Resende, de formação dominicana, e então cardeal, 

promoveu a censura de obras humanistas e fechou-se com a ortodoxia católica enquanto 

participou do Tribunal do Santo Ofício em Évora, distanciando-se da filosofia de Erasmo. Em 

Évora, a partir de 1541, foi responsável por examinar e inquirir os acusados de heresias 

luteranas e judaicas, responsabilizando-se pela condenação, pelo confisco de bens e pela 

expulsão de muitos membros das comunidades de cristãos-novos eborenses (CRESPO, 2013, 

p. 154; RESENDE, 1956, p. 42-43).  

Em Portugal, a despeito da destituição do reitor da Universidade de Coimbra, acusado 

de heterodoxia, Diogo de Murça, o Colégio das Artes foi entregue ao ensino dos jesuítas em 

1555. Por sua vez, a nascente ordem dava novo fôlego à espiritualidade católica em resposta 

ao crescimento dos reformadores, conduzindo o estudo das escrituras à ortodoxia católica. Foi 

ela a principal tutora da ortodoxia no ensino universitário e escolar no reino na segunda 

metade do XVI, assim como a responsável pela expansão da fé no além-mar. O cronista 

português Damião de Gois, homem cosmopolita e muito influenciado pela corrente filosófica 

de seu amigo pessoal Erasmo de Roterdã (1466-1536), após uma série de denúncias e 

processos inquisitoriais terem sido arquivadas nas últimas décadas em respeito ao seu 

prestígio, em 1571 teve sua carreira prejudicada ao se tornar réu no Tribunal em sua velhice 

(MENDES, 1993, p. 402-403). 

Ao contrário dos países influenciados pela Reforma, na península, especialmente em 

Portugal, houve grande resistência à circulação das bíblias em língua vulgar desde o final da 
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  “[...] agora, por onde quer que se estende, quase toda a Europa renasce, agora que todas as terras até as 

outrora bárbaras, aspiram à Antiga felicidade do século mais culto.” (RESENDE, 1534, p. 39). 
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década de 1540, que se intensificou até a sua expressa proibição, sendo a Vulgata o texto 

oficial. Nas Universidades de Alcalá e Salamanca, um combate aos hebraístas consolidou-se, 

opondo-se à exegese positiva da leitura da bíblica. Assim, as correntes humanistas na 

Península Ibérica foram filtradas pela Coroa e pela Igreja (RODRIGUES, 1982, p. 141-142).  

A chegada desses ideais classicistas chocou-se com a cultura eclesiástica dominante 

no ensino e sob pressões castelhanas, criando uma relação coadjuvante entre as humanitates. 

Os conflitos entre a educação escolástica e a literária-humanística continuaram nas 

universidades peninsulares, mesmo no próprio berço do humanismo na Espanha, na 

Universidade de Salamanca. Assim, o programa reformador do conhecimento empreendido 

por Nebrija, de subordinação das outras disciplinas – como a Teologia e Direito – aos estudos 

da Gramática na pretensão de dar o sentido correto dos termos e interpretação dos textos, não 

tomou o estatuto pretendido no século XVI. Devido a essas forças tradicionais, para a 

historiografia portuguesa não houve uma relação profícua entre as faces literárias e científicas 

do humanismo no reino português, como ocorreu no norte da Europa. 

A historiografia reforça que não foi no reino, mas no além-mar e no mundo dos 

descobrimentos que os portugueses puderam desenvolver o maior potencial crítico do 

humanismo pelas ciências, sendo essa a grande especificidade do Renascimento Português e 

expressão mais significativa de sua cultura (CARVALHO, 1980, p. 15). 

Para Rosa Mendes (1993, p. 375-376), o humanismo português teria desenvolvido 

suas faces científicas e literárias sem que estas se inter-relacionassem. Os elementos do 

Renascimento português, classicismo e descobrimentos, haviam produzido valores 

humanísticos, mas cada qual paralelamente ao outro nos mundos portugueses. Dado os 

domínios e espaços em que foram cultivados, o classicismo no reino na sociedade de corte e 

nos Colégios, Mosteiros e na Universidade (e sob as restrições no contexto ibérico 

quinhentista), e o outro nos mares, pelos homens letrados nos domínios ultramarinos. O 

primeiro, predominantemente literário, baseado na imitação das obras e valores clássicos, mas 

cada vez mais restrito aos temas apologéticos do catolicismo pelos Jesuítas; o outro, pelas 

experiências das expansões e multivivências dos descobrimentos, pelo encontro de novas 

civilizações, culturas e mundos, produzindo novas compreensões sobre a natureza e o homem. 

Desse modo, um fenômeno sem precedentes no resto da Europa e singular dos ibéricos. Por 

essa razão, para o historiador português, a consciência sobre a originalidade e o exótico era 

dificilmente assimilada pelos homens de letras das Universidades estrangeiras tradicionais 

mais divorciadas da realidade prática das coisas e apartadas dessas novas sensibilidades.  
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Mesmo considerando os núcleos e espaços predominantes onde produziam-se tais 

saberes e expressões, nossa investigação sobre a expansão da cultura portuguesa no além-mar 

em sua face científica a partir da análise do Colóquios de Orta (somando-se a ele as obras de 

geografia e cosmografia de Pedro Nunes e D. João de Castro) tem se afastado da 

dicotomização dessas faces do humanismo português, pensadas por Rosa Mendes (1993), 

quanto às estruturas da cultura do Renascimento Português. Em primeiro lugar, a escolha da 

língua portuguesa e do gênero dialógico relacionam o físico português e sua obra científica às 

influências estilísticas e pedagógicas do humanismo literário, que se somaram à identidade 

lusitana moderna, cuja consciência expressou-se no homem português sob o signo dos 

descobrimentos. Por fim, na análise dos paratextos do Colóquios existia uma rede de 

doutores, acadêmicos, latinistas, poetas e fidalgos no reino e no Estado da Índia que 

colaboraram com a divulgação e defesa da obra, indicando como esses núcleos dos saberes 

poderiam ser porosos e se inter-relacionavam. 

 

1.5 Os descobrimentos e a expansão do Império Marítimo Português na Índia 

 

Nas experiências marítimas os homens portugueses desenvolveram as faces mais 

renovadoras e críticas do humanismo português, rompendo muitos aspectos da consciência e 

imaginário tardo-medievais. O Atlântico revelava-se na Idade Média como um mar 

indomável, cuja fronteira marítima se restringia ao Cabo do Bojador, no noroeste do 

continente africano, até o século XV. Em contraste, o Atlântico não se configurava como um 

centro de encontros entre civilizações, como o Mediterrâneo, Mare Nostrum dos romanos, que 

há milênios conjugava praticamente todo o mundo conhecido pelos europeus. O Atlântico 

marcou profundamente o espaço e a sociedade no medievo português, mas seus limites pouco 

foram desafiados no medievo.  

O impulso expansionista português partiu das tensões políticas e religiosas internas 

que configuravam a longa Reconquista na Península Ibérica. Com um país nascido da Guerra 

Santa, naturalmente Portugal conservava o esforço em derrotar os muçulmanos da Península 

Ibérica que, após a conquista do Algarve, em 1249, se direcionou para o norte da África 

(OLIVEIRA E COSTA; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2014, p. 23).  

A conquista de Ceuta, em 1415, marcou decisivamente a História de Portugal na 

historiografia dos descobrimentos. Sua manutenção conjugou motivações estratégicas, 

religiosas e comerciais. A subjugação do centro comercial muçulmano pela coroa portuguesa 

estabeleceu um contato permanente com o comércio sahariano, tornando-se um marco inicial 
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da expansão dos cristãos e refluxo dos mouros no norte da África. Ceuta marcou a passagem 

da iniciativa de tomar o controle de Gibraltar dos mulçumanos pelos portugueses para as 

pretensões de se controlar o mar, explorar novas rotas e expandir a cristandade no âmbito 

global. Por essa razão, na iconografia dos Descobrimentos, a imagem de D. Afonso Henriques 

e o seu vínculo ao mar é extremamente explorada na construção de uma identidade 

portuguesa e na memória dinástica nas crônicas e líricas lusitanas. Mais tarde, a partir dos 

empreendimentos feitos por D. João II, os descobrimentos no final do século XV voltam-se às 

rotas marítimas para as Índias, com Vasco da Gama chegando em Calicute (1494). Sob o 

centralismo intensificado na formação do Império Marítimo Português, com o reinado de D. 

Manuel I, seguido por seu sucessor, D. João III, houve uma continuidade dos reis portugueses 

em lançar-se às expansões marítimas. 

Em meio às disputas pelo direito de exploração e cristianização das terras descobertas 

por Portugal e Espanha no final do quatrocentos, sob intervenção papal, a exploração lusitana 

concentrou-se em torno da dominação e exploração do comércio Oriental. Com o direito de 

exploração ao sul das Canárias, Portugal avançou sobre a costa da África por terra e mar em 

direção ao comércio asiático, notavelmente conhecido no medievo pelos relatos dos viajantes.  

O primeiro grande impulso de sentido do Império Português no início do XVI foi 

conquistar. Tendo em vista os inimigos da cristandade turcos e árabes, a coroa portuguesa 

buscou estrategicamente minar a influência mulçumana por via militar e diplomática. Como 

narrado pelo historiador inglês Charles Boxer (2001, p. 55), as sociedades em torno da costa 

marítima do índico tinham influência cultural diversificada, mas estavam unidos 

economicamente pelas relações comerciais entre persas, hindus e árabes.  

A situação política, por sua vez, encontrava-se descentralizada entre reinos hindus ao 

sul, entre cidades governadas por rajás independentes, como na costa ocidental em Calicute, 

além da presença do grande império Vijayanagar, mais conhecido como Bisnaga pelos 

portugueses, que não possuía acesso direto ao mar isolado entre as cadeias montanhosas dos 

Gates orientais e ocidentais que separam o litoral do interior. Esse reino era ameaçado, por 

sua vez, por sultanatos que rivalizavam entre si ao norte, no Guzerate e em Déli, assim como 

no reino de Bijapur, mantedor do centro comercial de Goa e, ao oeste, na costa do 

Coromandel, no reino de Bengala. Eram esses sultões mulçumanos da costa da Índia que 

controlavam o fluxo comercial interiorano e do extremo oriente para o Golfo Pérsico pelo 

importante porto de Ormuz (dando acesso aos mercados de Alepo e Damasco, na Síria) e pelo 

Mar Vermelho pelo porto de Adém, por onde se acessava o comércio em torno do Cairo, Suez 

e Alexandria, no Egito. Ambas as rotas, pelo Golfo pérsico e pelo Mar Vermelho, constituíam 
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as duas principais rotas marítimas que abasteciam a economia mediterrânica. O controle 

marítimo do Índico pelos portugueses no quinhentos, portanto, teve uma dimensão política e 

econômica em escala mundial (BOXER, 2001, p. 54-61). 

O controle das rotas e o bloqueio do mundo islâmico foram a grande intenção do rei 

venturoso. Foi principalmente durante os primeiros vice-reinados e governos de D. Francisco 

de Almeida (1505-1509) e Afonso de Albuquerque (1509-1515) que a constituição das 

dominações portuguesas conhecidas como Estado da Índia ou Vice-Reino da Índia no 

período manuelino se estruturaram. Essa se deu a partir da consolidação de fortalezas, praças 

e feitorias, começando por Sofala (1505), Quíloa (1505), Moçambique (1507) e Socotorá 

(1507), na costa oriental do continente africano, mais as importantes fortificações na ilha de 

Angediva (1505) e Mascate (1507), na Arábia, além das importantes cidades da costa do 

Malabar conquistadas pelo primeiro vice-Rei, Francisco de Almeida (1505-1510), como 

Cananor, Cochim e Coulão. O controle de portos como Ormuz (1515), no Golfo Pérsico, deu 

acesso aos negócios de cavalos árabes entre os mulçumanos e o reino hindu de Vijayanagar. 

Com a subjugação do sultão de Bijapur pelo segundo governador do Estado da Índia, 

Afonso de Albuquerque permitiu o controle da cidade costeira de Goa (1510). Deu-se, assim, 

o acesso às feiras e rotas de especiarias interioranas do Indostão, tornando-se a capital centro 

fiscal e administrativo dos domínios marítimos do império português no Oriente. Já o domínio 

do estreito de Malaca (passagem marítima entre a ilha do arquipélago indonésio de Sumatra e 

a Malásia) deu as bases, em 1511, para o acesso contínuo ao mar de Java e da China. Esse 

entreposto garantiu o acesso às especiarias da Indonésia, como a pimenta e o benjoim 

(MAGALHÃES, 1993, p. 45-46; OLIVEIRA E COSTA; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2014, 

p. 109-110). 

 

1.6 O Estado da Índia no tempo de Orta (1534- 1568) 

 

Sob o reinado de D. João III (1521-1557) houve uma grande mudança na concepção 

do império português (visões diferentes da política imperial que já se confrontavam na corte 

manuelina). Ao contrário de seu pai, D. João III buscou a desaceleração do caráter 

expansionista do Império, buscando a colonização do Brasil e o alargamento do domínio 

territorial do Estado da Índia. Em contraste com seu predecessor – que ansiava por uma 

expansão cruzadística pelo Mediterrâneo buscando o controle estratégico do Marrocos, além 

da guerra no Mar Vermelho para atacar o império mameluco sediado no Cairo –, o rei 

“Piedoso” buscou o controle das zonas de comércio do trato das especiarias da costa do 
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Malabar e em Malaca, que eram o cerne da economia imperial. Por isso, desligou-se dos 

empreendimentos na conquista do Marrocos e quase que totalmente das guerras do 

Mediterrâneo. Por essa razão, sob a ameaça dos Saaditas na frente marroquina – inimigos 

tanto dos portugueses como do reino de Fez –, a coroa simplesmente abandonou as fortalezas 

de Safim e Azamor em 1541 e, posteriormente, em 1550, a de Arzila e Alcácer Ceguer, 

concentrando-se solidamente em Ceuta, Tânger e Mazagão (OLIVEIRA E COSTA; 

RODRIGUES; OLIVEIRA, 2014, p. 130-131). 

Essa mudança norteadora do sentido do Império português entre a nobreza se deu em 

resposta à nova realidade geopolítica. O império mameluco ruíra – já fragilizado pelos duros 

golpes enfrentados pelo entrave econômico gerado pelo domínio militar estratégico exercido 

pelas esquadras portuguesas no índico –, derrotados pelos Turcos Otomanos em 1517, que se 

tornaram os novos rivais no mar da Índia. Ademais, outras potências europeias passaram, 

contrariando as demarcações territoriais das expansões entre os ibéricos, a explorar e adquirir 

os produtos das conquistas pelo contrabando e pelo financiamento dos corsários, destacando-

se os franceses, na costa brasileira, ameaçando os tratos e monopólios ultramarinos. Por 

último, as disputas com Castela na dominação das Molucas, com a descoberta marítima da 

passagem ocidental para o Oriente via Atlântico pela esquadra de Fernão de Magalhães, em 

1522.  

Na época da chegada de Orta em Goa, 1534 (ver Mapa 1, p. 61) a bordo da esquadra 

de seu amigo e capitão-mor, Martim Afonso de Sousa (1500-1564), o governador da Índia era 

Nuno da Cunha (1587-1539), que administrou o Estado da Índia entre 1528 e 1538. Era um 

tempo em que a guerra voltava-se para a dominação e conquista da costa norte do Índico, 

dominada pelos sultões do Guzerate, e na defesa das fortificações e das naus de carreira, 

ameaçadas pelas coalizões dos rajás inimigos.  

Seu capitão teve um papel importante nas guerras do rei, sendo bem-sucedido tanto na 

pacificação do Atlântico como da costa da Índia. Antes de obter grandes vitórias nas guerras 

do além-mar, o nobre adquiriu grande prestígio entre as famílias castelhanas e portuguesas. 

Martim Afonso de Sousa se casou com D. Ana Pimentel, cortesã da rainha viúva D. Leonor 

de Castela, e era estimado pelo rei e imperador Carlos V. Antes de ir para o mundo índico, 

entre 1531 e 1533, foi enviado junto com seu irmão Pêro Lopes de Sousa para pacificar a 

costa brasileira ameaçada por corsários franceses. Lá, ainda promoveu as entradas no interior 

e na navegação do Rio da Prata, além de estimular os assentamentos de colonos portugueses, 

investir oficiais e fundar as vilas de São Vicente e Piratininga. Isso lhe garantiu os direitos 

sobre duas capitanias do Brasil, a de São Vicente e a do Rio de Janeiro. Logo, ao regressar à 
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Portugal, em 1533, sua experiência nas guerras marítimas foi requisitada pelo Conselho 

Ultramarino, destinando-o, como capitão-mor, a juntar-se à marinha portuguesa no Oriente 

para o controle do Índico. Em 12 de março de 1534, partiu sob o comando de cinco caravelas 

de guerra; entre os tripulantes estava Orta como físico-mor (FERREIRA, 1978, p. 77-78). 

A bordo de missões diplomáticas e expedições militares de Martim Afonso, Garcia de 

Orta atuou como físico das expedições e esteve imerso nos negócios da coroa em grande parte 

de sua vida, como testemunhado em sua obra e realçado por seu biógrafo oitocentista (MELO, 

1891). 

Respondendo sobre a proveniência de suas informações sobre o turbit,
23

 Orta 

testemunhou missões das esquadras portuguesas no alargamento do domínio político lusitano 

sobre o estreito de Cambaia, no noroeste do subcontinente indiano. Esses foram alcançados 

por meio dos acordos diplomáticos de paz e alianças militares firmados com Bahádur Sháh, o 

sultão do Guzerate: “ORTA – [...] que era o mais poderoso rey da mourama” (COL, cap. 

LIX), como o caracteriza o médico, cujo reino era ameaçado pelo Império Mogol ou Mugal 

(1526-1857), que eram mongóis islamizados vindos da Pérsia (Uzbequistão), comandados 

pelo imperador ou Grão-Mogol Nadir Sháh.  

Além do domínio de Baçaim (1534) e de seus altos rendimentos, cuja construção da 

fortaleza-feitoria foi testemunhada por Orta, Nuno da Cunha garantiu o domínio de Diu 

(1535), cedida pelo sultão Báhadur junto à ilha e cidade de Bombaim, e da fortaleza de 

Damão no acordo de paz e aliança política do Tratado de Baçaim, em 1535. Em troca, o 

sultão contava com o apoio militar dos lusitanos contra as ameaças dos mongóis, ao norte. 

Dessas excursões militares ao interior do Guzerate timidamente se recorda Orta, indiciando 

sua atuação como físico da expedição de Bahádur, apoiada pelo capitão Martim Afonso de 

Sousa, num episódio em que discute sobre a cura das febres entre os físicos muçulmanos 

(COL, cap. LIV e XXXVI).  

Os entrepostos de Diu e Baçaim foram cruciais na economia e geopolítica do Estado 

da Índia e talvez por isso a descrição daquelas cidades toma grande parte do colóquio 54. 

Como relata o médico: “ORTA – Diu é uma ilha, que em si contém uma cidade de um bom 

porto, e muito formoso e de grande trato e concurso de muitos homens mercadores, 

venezianos e gregos, e rumes
24

 e persas, e turcos e árabes.” (COL, cap. LIV.) 

                                                 
23

  É uma planta da Índia (Ipomoea turpethum) de onde se extraíam as raízes e resinas por sua ação purgativa.  
24

  Era uma identificação genérica que os europeus usavam para se referir tanto aos Otomanos da Trácia quanto 

aos mamelucos do Sultanato do Cairo. Orta, por sua vez, diferencia-os, identificando na sua “Taboada”: 

“porque os Turcos são os da província de Natolia (que antes se dizia Asia-menor), e os Rumes são os de 

Constantinopla e do seu império.” (COL, Taboada.) 
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Especificamente, Diu era um porto de extrema importância para o escoamento dos 

panos de linho e algodão do norte da Índia sobre a economia do Índico desde a costa da 

África e da Arábia até a costa do Malabar, integrando-se ao trato do ouro, do marfim e da 

pimenta. Além disso, era entreposto das principais rotas de especiarias que escoavam do 

Indostão para o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho e, consequentemente, para o comércio 

mediterrânico. Por sua vez, 

 

ORTA – É Baçaim uma cidade muito grande, e debaixo de seu senhorio 

contém muitas terras e cidades, e rende a elrey mais de 100 e sesenta mil 

cruzados com umas terras e fortalezas, que deram depois a Francisco 

Barreto, as quais terras chamam Manorá. (COL, cap. LIV). 

 

Baçaim era uma antiga cidade portuária, localizada a 50 quilômetros ao norte de 

Bombaim. Após sua conquista, em 1534, pelos portugueses e sua definitiva entrega pelo Sháh 

do Guzerate, os portugueses reforçaram a fortaleza e construíram uma feitoria. Assim, a 

dominação dessas fortalezas e cidades portuárias, como revela Orta, integrava os portugueses 

às redes comerciais asiáticas, além de garantir a arrecadação de outras vilas e senhorios para a 

coroa, que por sua vez poderiam ser entregues para governadores e capitães favorecidos pelo 

rei. No excerto, Orta acrescenta fatos políticos posteriores dos fins da década de 1540 sobre o 

capitão Francisco Barreto (?-1572), responsável pela fortaleza entre 1549-1552, que também 

deteve os rendimentos da vila de Manorá. Ele foi um nobre português enviado à Índia em 

1548 como capitão-mor de armada. Chegou a se tornar governador da Índia entre 1555 e 

1558, após a morte do vice-rei D. Pedro de Mascarenhas. 

Nos Colóquios, o médico português também testemunha episódios e conflitos bélicos 

ao sul, que ameaçavam o Império português e o monopólio das especiarias do Malabar e das 

Molucas. Em 1536, o vice-Rei Nuno da Cunha direcionou a guerra no mar da Índia para a 

costa do Malabar, cujo domínio e tratos lusitanos eram ameaçados pela ofensiva do samudri 

raj ou, como aportuguesado pelos lusitanos, o Samorim de Calecute. A presença portuguesa 

na Índia havia alterado os poderes entre árabes-hindus, interferindo nos tratos. Por essa razão, 

uma coalizão foi feita para desestabilizar o domínio marítimo português na costa do Malabar. 

Apoiado por navios de guerra do Califado do Cairo e financiado por mercadores muçulmanos 

que possuíam livre acesso ao porto bem protegido, o Samorim promoveu muitos ataques às 

naus de carreira da Índia do rei de Portugal (GONÇALVES, 1978, p. 438-439; SANCEAU, 

1978, p. 772-773). 
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Reafirmando a sua presença novamente nas expedições militares de seu senhor, Orta 

testemunhou parte desses acontecimentos no Colóquio Da Canela, que narra o sucesso militar 

mediante as naus do rajá do mar de Calicute e sob duas de suas cidades portuárias, Repelim e 

Beadalla, respectivamente em 1536 e 1537: 

 

ORTA – Este Repelim está apartado quatro léguas de Cochim, onde ficou a 

pedra até ao ano de 1536, que Martim Afonso de Sousa, não menos 

invencível que afortunado capitão, sendo Capitão-mor do mar, destruiu 

Repelim e queimou-a e saqueou-a, fugindo elrey com muita gente; e matou 

outros muitos que não fugiram, do que eu sou testemunha de vista [...] e a 

Martim Afonso de Sousa ficou em muita obrigação por isso, e por duas 

vezes deitar a elrey de Calecute fora de suas terras, e por lhe mandar o 

sombreiro
25

 que tomou com os paros
26

 em Beadalla (que eram cinquenta e 

sete) onde lhe matou quinze mil homens, não levando consigo mais de 

trezentos [...]. (COL, cap. XV.) 

 

A grande armada portuguesa enviada por D. Nuno da Cunha foi comandada por 

Martim Afonso de Sousa, que atacou as dominações e vilas do Samorim e protegeu a cidade 

portuária de Cochim, ao norte de Calicute, território submetido politicamente à coroa desde o 

período manuelino. A vitória sobre a coalisão entre turcos, mercadores árabes e o rajá do mar 

foi um golpe decisivo, mas não definitivo, sobre os inimigos portugueses no índico durante o 

quinhentos. Os turcos não tornaram a ser uma grande ameaça e, apesar dos portugueses nunca 

terem conseguido dominar Calicute, Portugal conseguiu garantir a soberania sobre o Índico 

até o século posterior. 

Com o regresso do capitão Martim Afonso de Sousa a Portugal, em 1538, após os seus 

quatro anos de batalhas nos mares do Índico e no interior do Indostão (retornando ao Oriente 

como vice-Rei e governador da Índia entre 1542-1545), Garcia fixou-se em Goa, onde 

atendeu a sociedade cosmopolita da cidade como físico a partir de 1538. Com o retorno de seu 

capitão ao Oriente como vice-rei e governador da Índia, entre 1542-1545, Orta prestou 

novamente serviços ao nobre português. Foi nesses anos que o médico participou de 

expedições junto a Martim Afonso, então governador, pelo Ceilão, na “ilha das vacas” e na 

cidade de Colombo, relatados no Colóquio da Pedra Bezoar (COL, cap. LXV).  

                                                 
25

  Guarda-sol provavelmente com as insígnias e escudos do comandante da batalha. Encontramos nas crônicas 

de Castanheda uma narrativa em que aparece a palavra, quando Afonso de Albuquerque defendia Cochim 

dos ataques de Calicute, em 1504: “E nisto se avisou mais a peleja, porque chegou el rey de Calicut, que 

Duarte Pacheco conheceu pela bandeira e sombreiro que levava [...]” (CASTANHEDA, [1554]1853, liv. I, 

cap. LXXV).  
26

  Seria o nome dado pelos navegadores e viajantes portugueses às embarcações malaias e indianas. Um 

naturalista oitocentista também assinalou os nomes prow e prahu (MALCOM, 1839, p. 306; MELO, 1891, p. 

205). 
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Portanto, Orta testemunhou (entre 1534-1538 e 1542-1545), como físico de esquadras 

portuguesas, alguns acontecimentos e eventos políticos relevantes para o domínio marítimo 

português entre Cambaia e Ceilão, importante trecho de escoamento para o reino da pimenta e 

canela do Malabar e rota para o Extremo Oriente de acesso às drogas mais exóticas de Malaca 

e das Molucas, além do acesso aos mercados e bazares da China e do Japão. Com o Estado da 

Índia sediado em Goa, na segunda metade do século XVI, a Coroa portuguesa pôde articular o 

comércio marítimo do mar da China, de Malaca à costa do Índico e da África. Mesmo que 

este fosse promovido pelos chineses, hindus e árabes, os portugueses controlaram de forma 

eficiente o fluxo de artigos do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, procurando garantir o 

controle aduaneiro dos produtos levados para a Europa tarifados nas feitorias. Exigiu-se, para 

isso, uma fiscalização marítima de esquadras ao longo da costa do Índico e a presença militar 

permanente nas guarnições das fortalezas e praças.  

Os reis portugueses, sobretudo D. João III, dinamizaram a economia imperial 

principalmente sobre a rota das especiarias nas naus de carreira da Índia em torno da rota do 

Cabo da Boa Esperança. Uma economia mercantil articulava o ouro e escravos de Guiné, o 

açúcar e madeira dos Açores e o controle do comércio de especiarias, em especial a pimenta 

da costa do Malabar e Malaca. Além do monopólio da pimenta, principal artigo de exportação 

da Coroa, os portugueses se integraram aos significativos tratos e redes comerciais entre 

mulçumanos e hindus, que basicamente envolviam os panos do Guzerate, o algodão e as 

esmeraldas do Decão, a canela e as pedras preciosas do Ceilão e o cravo e a noz-moscada das 

ilhas Molucas. O contato com o comércio dos chins, ou chineses, garantia o controle de 

artigos de luxo como a porcelana e a seda, cujas rotas os mercadores medievais desde o século 

XII buscavam alcançar. Além delas, havia os simples, como o pao da china e o ópio chinês. 

Por último, a prata nipônica. 

Essa estrutura econômica mercantil buscou uma centralidade em torno da coroa 

portuguesa pelo controle dos caminhos e rotas milenares da economia interiorana e marítima 

no Oriente dos fortes, atalaias e praças miliares, junto à manutenção de estruturas fiscais e 

administrativas. Para assegurar esse controle, os reis lusitanos, tendo em vista as Ordenações 

Manuelinas (1522), recriaram as estruturas administrativas do Reino no Oriente. O 

representante da coroa estava personalizado na figura dos vice-reis e dos governadores das 

fortalezas, além de outras instituições lisboetas, como a Relação de Goa atuando a partir de 

1544 como extensão dos tribunais superiores do reino no Oriente, além das câmaras 

municipais em quase todas as vilas, bem como as Casas de Misericórdia na assistência aos 

necessitados. A Igreja, agente sempre presente nas missões objetivando a expansão da fé, por 
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sua vez buscou estabelecer unidades administrativas como a diocese e a arquidiocese de Goa 

e os bispados de Cochim, Malaca e Macau (MAGALHÃES, 1993, p. 46).  

Consequentemente, esse comércio ultramarino, com Lisboa no centro das relações 

entre Guiné e Goa, alterou profundamente a vida social e econômica dos centros urbanos 

portugueses ao longo do XVI. Lisboa, com o principal porto do reino, era o centro financeiro 

e comercial do império, com estruturas burocráticas de taxação de impostos, alfândegas, além 

da Casa da Índia,
27

 que recebia os produtos e negociava as licenças de venda das especiarias 

para os comerciantes da Europa, abastecendo outros centros comerciais, como Paris e 

Flandres. 

Portanto, a vida de Garcia de Orta insere-se na história dos portugueses no além-mar a 

partir de complexa conjuntura de fatores políticos, perseguições, escolhas e acasos que 

lançaram muitos portugueses nesses encontros e vivências. Para a estruturação desse 

empreendimento, um deslocamento massivo de homens e mulheres cristãos, cristãos-novos e 

velhos, judeus, nobres ou não, aventureiros, degredados, peregrinos e missionários jesuítas 

para as colônias em torno dos maiores núcleos da costa do Brasil e África em Moçambique, 

no mar da Índia, nas ilhas da Indonésia, no mar da China, em Macau, e no Japão. Imersos 

nesses mundos entre interesses diversos, perspectivaram alcançar ambições pessoais ou 

buscar melhores condições materiais, consonante aos interesses régios ou não, pelo saque, 

pelas armas e pela fé (OLIVEIRA E COSTA; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2014, p. 102). 

Para os nobres e fidalgos, as expansões eram uma grande oportunidade de conseguir 

cargos e vantagens atuando enquanto agentes da coroa como governadores de regiões, 

capitães militares, oficiais, feitores e almoxarifes. A eles cabiam os cargos administrativos, as 

missões diplomáticas, a condução da guerra contra os inimigos da cristandade, o comando dos 

navios, o controle dos negócios e a manutenção dos bens da coroa. Para os não nobres como o 

físico português, arriscar-se nas expansões era uma possibilidade de enriquecimento, 

conquistar algumas mercês e vantagens a serviço de algum fidalgo, atuando como tripulantes 

nas naus ou como soldados do rei. Alguns aventureiros alcançaram estratos sociais mais 

elevados, como de nobres, pelos seus feitos, ou tornaram-se grandes mercadores. Uma das 

vantagens alcançadas pelo físico português em análise foi o aforamento de uma propriedade 

na ilha de Bombaim, concedida pelo vice-rei D. Pedro de Mascarenhas, governante da Índia 

                                                 
27

  Criada em 1503 em decorrência das dominações no Oriente, tinha como objetivo garantir o monopólio fiscal 

e comercial do rei de Portugal por meio dos seus feitores e tesoureiros no Oriente. Sediado em Lisboa, à beira 

do rio Tejo, centralizava um comércio que articulava os tratos que envolviam a Casa da Mina, Guiné e Índia. 

Por sua vez, o rei possuía feitores e representantes comerciais nas praças flamengas na Antuérpia, um dos 

principais centros comerciais da Europa quinhentista. De lá, sob o rígido controle aduaneiro dos oficiais do 

rei, eram negociados os produtos exóticos e direitos de venda para outros mercadores. 
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entre 1554 e 1555. Foi nessa propriedade que o físico pôde cultivar simples e especiarias, 

atuando como droguista (COL, cap. XIII; SOUSA, 2013, p. 182).  

 

1.7 A sociedade cortesã de Goa e a expansão da cultura portuguesa: patronagem, 

clientelismo e mercês na obra de Garcia 

 

A edição goense do Colóquios conta com documentos adicionais importantes para 

impressão, defesa e circulação do primeiro livro impresso no Oriente. Além dessas funções 

específicas, esse corpus documental nos possibilita relacionar o médico cristão-novo aos 

governantes e letrados que constituíam a sociedade cortesã da burocracia portuguesa do 

Estado da Índia (Anexo D).  

O primeiro documento do Colóquios é um alvará de privilégio, assinado em 5 de 

novembro de 1562, em Goa, pelo Conde do Redondo e  vice-Rei da Índia, D. Francisco de 

Coutinho
28

 (1517-1564), em que se certificava da importância do livro do médico português e 

proibia a impressão não autorizada pelo autor por três anos: 

 

[...] faço saber a quantos este meu alvará virem, que o Doutor Garcia Dorta 

me enviou dizer que ele tinha feito um livro para imprimir das mezinhas, e 

frutas da índia que era muyto proveitoso, pedindo-me que houvesse por bem: 

e mandasse que por tempo de três anos nenhuma pessoa o pudesse imprimir 

sem licença desse doutor por quanto era em seu prejuízo, e visto por mim 

seu pedir, e a vendo respeito ao que diz ei por bem [...]. (COL, Alvará.., 

1562). 

 

É provável que a obra já estivesse bem encaminhada ou pronta no ano de 1562, data 

do Alvará, que garantia, além da autorização para publicação, as rendas das edições do 

impresso para o médico. O texto passou por várias etapas até chegar aos prelos: antes de tudo, 

a autorização da chancelaria do vice-Rei e a licença do inquisidor, como documentado no 

frontispício da obra mais o anexo do Alvará; a autorização, por conseguinte, da própria Coroa 

e da Igreja. A Casa de Suplicação de Goa, recém-instalada na Índia em 1560, era um dos 

meios de controle da Igreja e da Coroa sob supervisão do inquisidor-geral, o futuro cardeal-

rei, D. Henrique. Era preciso conduzir e supervisionar as comunidades de judeus, cristãos-

novos e velhos, maometanos, hindus, além dos apóstatas, dos blasfemadores e de hereges no 

além-mar. Assim, o inquisidor Aleixo Dias Falcão analisou se a obra possuía ideias que se 

                                                 
28

  Foi um nobre militar português que alcançou os cargos de capitão-mor da Fortaleza de Arzila e ocupou o 

governo e o vice-reinado do Estado da Índia entre 1561-1564. Foi ainda o Terceiro Conde do Redondo, título 

criado por D. João II em favor da família dos Coutinho.  
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contrapunham aos dogmas do catolicismo romano ou contrárias à ordem social da 

cristandade. 

Além da autorização para imprimir, era necessário garantir a circulação da obra entre 

um público de leitores. Os paratextos e o próprio Colóquios mencionam o que podemos 

compreender como um círculo de amigos, tal como o próprio Dimas Bosque indicou na 

apresentação ao leitor, como vimos anteriormente sobre o Prólogo. Dois documentos foram 

produzidos por ele, como já enunciamos – o prólogo da obra e a epistola em latim –, além de 

surgir como um personagem distinto no Colóquio LVIII. Nesse colóquio, o personagem 

Dimas Bosque faz correções e acréscimos sobre alguns simples descritos por Orta e Ruano.  

Curiosamente, o personagem Orta confere muita autoridade às observações do 

personagem, que constantemente faz descrições e observações diferentes do médico 

português. Essa aproximação e amizade com o médico Dimas Bosque foi bastante oportuna 

para a ressonância da obra, já que ele foi um cortesão de Goa. Chegou ao Estado da Índia no 

ano de 1558, como físico-mor de D. Constantino de Bragança, fidalgo da alta nobreza enviado 

por D. João III para campanhas militares na conquista de Damão (1558) e na expedição na 

ilha do Ceilão (1560), que alcançou o vice-reinado e governo da Índia entre 1558 e 1561. 

Assim como Orta, atuou no Hospital Real de Goa, onde atualizou o documento de preços das 

mezinhas, além de ter sido médico do Colégio de Jesuítas de Goa a partir de 1565. Também 

manteve contato epistolar com muitos membros peninsulares e orientais das Academias e do 

Colégio da Companhia de Jesus. Era, portanto, um homem bem relacionado com o poder 

político dominante da sociedade portuguesa no Oriente (SOUSA, 2013, p. 186-187).  

Na epístola em latim presente na obra, o físico valenciano dá notícias sobre a obra de 

Garcia de Orta ao seu mestre eborense, o doutor Thomaz Rodrigues ou Tomás Rodrigues da 

Veiga (1513-1579), que havia sido lente em Salamanca e, na época da epístola, era lente em 

Medicina na Universidade de Coimbra. Como salientado por Teresa Nobre de Carvalho 

(2015, p. 87), esse professor português era físico da corte de D. João III e de Dona Catarina, 

comentador de textos médicos e havia sido ordenado Cavaleiro da Ordem de Santiago em 

1558.  

Na carta, após começar descrevendo as obras das grandes autoridades sobre os simples 

da Índia, Dioscórides, Galeno e os árabes, Dimas realça como os portugueses conheceram e 

descobriram as verdades para além de muitas fábulas que haviam sido ditas. Após ter 

salientado o interesse do acadêmico acerca das plantas selvagens cultivadas em suas hortas 

domésticas, diz ter aconselhado Garcia de Orta a buscar naquele doutor a sua inspiração e 
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proteção. Ainda, Dimas pede que divulgue esses saberes sobre os simples exóticos da Índia 

em todas as Academias da Europa (COL, Epístola de Dimas Bosque). 

Essas afiliações revelam bastante como a atividade científica no além-mar poderia se 

inter-relacionar com homens no Reino e como esses conhecimentos e saberes alcançavam os 

centros de saber europeus por meio da comunicação epistolar. O livro científico era 

consumido majoritariamente por mestres, alunos e outras pessoas ligadas de alguma forma às 

academias. Para os acadêmicos e doutores que advogavam em prol de um conhecimento mais 

experimental e prático, tal como Tomás Rodrigues, o Colóquios era uma leitura muito útil 

sobre os simples orientais dos quais muitos, senão desconhecidos, eram quase estritamente 

conhecidos na teoria e de forma especulativa. Também reforça como se relacionavam esses 

núcleos humanistas do Renascimento Português (o humanismo entre homens letrados das 

Academias e Cortes, as ciências entre homens mais práticos, nas experiências do além-mar), 

em que os saberes produzidos não eram tão rígidos, tais como pensados por Rosa Mendes 

(1993) na dicotomia que faz sobre as faces humanistas e Luís Felipe Barreto (1986) sobre a 

estrutura e núcleos da cultura no Renascimento Português.  

Também se destacam no corpus documental ortiano as várias influências literárias que 

permeavam o classicismo da cultura letrada e cortesã do Renascimento na Europa. Além da 

escolha do gênero diálogo, já destacada, o gênero das odes e elogios – recorrendo às musas 

inspiradoras e evocando heróis da Antiguidade na representação dos grandes homens e feitos, 

afiliando pela poesia autor e patronos – toma conta de três documentos da obra: 

respectivamente o soneto do autor, o poema camoniano e o epigrama latino de Tomás Caiado.  

Sobre o doutor Tomás Caiado, poucas informações biográficas existem. Ele foi citado 

como um latinista de Goa, convidado em ocasiões solenes para fazer orações, e teria feito ode 

a D. João de Castro e suas vitórias no mar da Índia, além de ter ensinado latim na Sé de Goa, 

em 1542 (CARVALHO, 2015, p. 89). 

Esse documento produzido pelo latinista não possui data, mas pode ter sido enviado ao 

físico quando o texto ainda estava manuscrito, ou mesmo durante a confecção do impresso na 

oficina do impressor, entre os meses finais de 1562 e o começo de abril do ano posterior. 

Trata-se de um elogio ao empreendimento do físico em trazer luz sobre os simples, gemas e 

aromas que na Índia há, que outrora os botânicos antigos Plínio e Dioscórides tentaram 

descrever, mas com insucesso. O latinista ainda chama atenção para a importância dos 

Colóquios em transmitir esses saberes “por inteiro e com brevidade” em português, não em 

latim, pois “preocupou-se com o ignorante”. O conhecimento do latim, portanto, ainda é uma 
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marca de distinção e erudição entre o círculo de letrados que costumeiramente se expressavam 

por ela (COL, Epigrama).  

O texto foi disposto após 58 colóquios, junto a Epístola de Dimas Bosque. 

Aparentemente, foi organizado para agrupar os apêndices em latim, cujo texto era direcionado 

para leitores mais instruídos que o público mais amplo de letrados ao qual a obra pretendia 

contemplar. Destoa-se, portanto, do resto da obra cuja pretensão é transmitir os saberes pela 

língua portuguesa, mas que foram anexados e escolhidos para compor a obra por conectar os 

Colóquios aos homens distintos da península e do Oriente católico.  

O soneto sucede a carta de Garcia de Orta à Martim Afonso de Sousa. Nela, o físico 

trata de dar notícias sobre o seu livro, dedicando-o ao capitão. O propósito da impressão do 

documento na obra é de filiar o autor ao seu senhor, que nesse tempo já havia ocupado os 

cargos de capitão-mor e governador da Índia. Por essa razão, esses dois documentos tratam de 

configurar uma representação heroica do capitão português.  

Na dedicatória, elogia Martim Afonso pela sua erudição, podendo ter escrito os 

Colóquios em latim, língua que, para o capitão: “[...] e fora a vossa senhoria mais aprasível, 

pois o entendeis melhor que a materna língua” (COL, Carta...). 

No soneto, Orta personifica sua obra, colocando-a sob a proteção e defesa do nobre 

português: 

 

Segura livro meu, daqui te parte  

Que com uma causa justa me consolo 

De ver-te oferecer ao inculto colo,  

Ao cutelo mordaz, em toda parte 

 

Esta é, que daqui mando examinar  

Por hum Senhor, que de um ao outro polo 

Só nele tem mostrado o douto Apolo 

Ter competência igual como o duro Marte. 

 

Ali acharás defesa verdadeira, 

Com força de razões, ou de ousadia, 

Que uma virtude a outra não derrota 

 

Mas na sua fronte a palma e a oliveira 

Te dirão que ele só, de igual valia 

Fez, co’o sanguinho arnes(?), a branca togua. 

(COL, Soneto Do autor falando com o seu livro, e mandao ao Senhor 

Martim Afonso de Sousa.) 

 

Garcia de Orta no documento confere louvor dessa vez pela poesia, uma expressão 

mais pública e cortês que a epístola. Inspirado no mesmo repertório literário e de imagens 
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míticas das musas e dos deuses gregos e romanos de Virgílio e Homero adaptados pela poesia 

portuguesa na construção de uma identidade aristocrática lusitana no contexto da expansão 

civilizacional, o naturalista honrou o conquistador português como um ilustre agente nas 

guerras do além-mar. Reconhecido de “um ao outro polo”, já que Martim Afonso de Sousa é 

lembrado desde a pacificação do mar na costa brasileira até a guerra contra os mouros e 

hindus no Índico, o “invencível capitão” (COL, cap. LIV), representado na lírica pela 

exemplaridade implacável do deus romano da guerra, Marte, é também suavizado pela 

imagem sábia do deus grego Apolo. Assim, é sobre a figura virtuosa e heroica de Martim 

Afonso que Orta buscou a proteção da obra, que pode significar a sua divulgação, patrocínio 

e/ou mesmo defesa.  

Além do repertório mítico e simbólico, chama a atenção o uso de Garcia de Orta de 

uma linguagem de submissão em relação a Martim Afonso. Valeu-se de termos como “seu 

criado, o Doutor Orta”, na Carta, e “meu amo” (COL, cap. XXIV) para aproximar o grau de 

vínculo e submissão ao seu protetor, que nos Colóquios exaustivamente citou os seus feitos. É 

uma linguagem clientelista, que pressupõe uma relação verticalizada, com vantagens e 

compromissos mútuos entre as partes. Em troca de seus serviços enquanto médico e na 

publicação de um livro dedicado e em louvor do capitão, existe uma relação complexa de 

mercês e favores. Sobretudo, proteção, haja vista a ascendência judaica do médico português 

e da família dos Ortas tutelados por Martim Afonso desde 1534, e, depois, ameaçados pela 

Inquisição em Goa. Essas relações certamente garantiram, pelo menos durante a vida de Orta, 

a sobrevivência de seus familiares.  

Curiosamente, no Colóquio II, ao explicar o termo dos rumes,
29

 é da biblioteca pessoal 

na casa do seu senhor que Orta referencia sua resposta de uma questão não medicinal, e sim 

de história: “ORTA – E achando-me em casa daquele excelente varão Martim Affonso de 

Sousa, a quem eu servia, me mostrou a Platina, onde estava lendo na vida de São Silvestre” 

(COL, cap. II). 

Orta refere-se a alguma das muitas edições latinas do livro de biografias papais, Vitae 

Pontificum, originalmente impresso em Veneza, em 1479, do humanista espanhol Bartolomeu 

Sacchi de Cremona, mais conhecido na cúria quatrocentista do Papa Sisto IV como Platina 

Bartolomeu. Assim, a escrita da obra foi bastante direcionada no sentido de honrar o seu 

                                                 
29

  Ver nota 24. 



57 

 

senhor que no período da escrita da obra havia caído em desprestígio entre a nobreza 

portuguesa e colonos portugueses no além-mar
30

.  

Após o soneto de Orta, há um poema do poeta Luís Vaz de Camões. A presença desse 

documento é um vestígio de que havia outros letrados interessados na publicação do 

impresso. O Colóquios de Garcia de Orta foi a primeira obra impressa de um europeu 

publicada no além-mar. Apesar de não possuirmos informações suficientes sobre a circulação 

da obra quanto ao volume de impressos e a sua difusão durante os anos em que esteve 

disponível (entre abril de 1563 e 1580),
31

 é provável que a publicação do impresso fosse um 

grande acontecimento, mesmo que por uma imprensa rudimentar. Se por um lado a obra, o 

autor e, principalmente, o patrono, Conde do Redondo, são honrados com um poema épico 

camoniano, por outro, Camões pôde publicar o seu primeiro poema impresso conhecido nessa 

relação mútua entre o médico e o poeta. Desse modo, Camões, longe ainda da publicação e do 

reconhecimento pela sua magnum opus Os Lusíadas (1579), obteve um importante meio de 

divulgação e reconhecimento de sua poesia. O poema é dedicado ao então Vice-Rei, D. 

Francisco de Coutinho. Pela poesia, Camões intercede em favor da obra: 

 

Aquele único exemplo 

De fortaleza heroica e de ousadia, 

Que mereceu no templo 

Da eternidade, ter perpétuo dia, 

O grão filho de Tétis,
32

 que dez anos  

Flagelo foi dos míseros troianos 

 

Não menos ensinado  

Foi nas ervas e médica notícia,  

Que destro e costumado 

No soberbo exercício da milícia 

Assim que as mãos que a tantos morte deram, 

Também à muitos vida dar puderam. 

                                                 
30

 Esse desprestígio deveu-se a uma série de autos, cartas e em crônicas que retrataram os efeitos negativos da 

reforma monetária mais indícios de desvio de riquezas da coroa supostamente cometidos pelo seu vedor da 

Fazenda, Aleixo de Sousa Chichorro, empreendidas em seu governo do Estado da Índia, entre 1542 e 1545. 

Como analisado por Roger Lee de Jesus (2019, p. 105-106), Martim Afonso e Aleixo de Sousa promoveram a 

depreciação da moeda de grande circulação portuguesa, o bazaruco de cobre, que passou a ser cunhada a partir 

de uma liga metálica de menor quantidade de cobre com o fim de poupar a matéria prima. Isso afetou 

diretamente os mercados locais, aumentou o valor dos produtos, diminuiu o poder de compra e circulação das 

moedas portuguesas a portuguesas, além da diminuição da autoridade régia sobre os tratos.  
31

 Compreende-se entre a data de publicação da edição princeps do impresso Goense e o ano do auto de fé post 

mortem do autor e consequente proibição da sua obra. Há de se fazer duas ponderações: em primeiro lugar, não 

se sabe se houve a circulação de um manuscrito, tal como indica o autor, em latim ou português, ou, tampouco, 

se existem outras edições goenses. Em segundo lugar, não é clara a dimensão dessa proibição, do recolhimento e 

destruição dos exemplares pelo Tribunal Inquisitorial de Goa. É possível que a obra de Orta possa ter continuado 

a exercer influência pela presença ignorada ou em segredo de exemplares, porém, indiretamente, já que as 

citações ou menções ao autor sentenciado por hebraísmo não seriam ignorados pelos censores de Goa.  
32

  Uma ninfa do mar, mãe de Aquiles. 
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E não se desprezou 

Aquele feroz e indômito mancebo 

Das artes que ensinou, 

Para o lânguido corpo, o intonso Phebo 

Que se o temido Heitor
33

 matar podia 

Também chagas mortais curar sabia. 

 

Tais artes aprendeu 

Do semiviro (?) Mestre e douto velho, 

Onde tanto cresceu 

Em virtude, ciências e conselho, 

Que Telefo,
34

 por ele vulnerado, 

Só dele pode ser depois curado. 

 

Pois ó vós, excelente 

E ilustríssimo Conde, do céu dado 

Para fazer presente  

De heróis altos do tempo já passado 

Em quem bem traslada está a memória 

De vossos ascendentes a honra e a glória 

 

Posto que o pensamento 

Ocupado tenhais na guerra infesta, 

Ou do sanguinolento 

Taprobanico
35

 Achém,
36

 que o mar molesta 

Ou do cambaico
37

 oculto inimigo nosso, 

Que qualquer deles treme ao nome vosso. 

 

Favorecei a antiga  

Ciência que já Aquiles estimou, 

Olhai que nos obriga,  

Verdes que em vosso tempo se mostrou 

O fruto daquela horta, onde florescem 

Plantas novas, que os doutos não conhecem. 

 

Olhai que em vossos anos  

Produze uma horta insigne várias ervas 

Nos campos lusitanos 

As quais, aquelas doutas e protervas 

Medea, e Circe nunca conheceram, 

Posto que as leis da Mágica excederam 

 

E vede carregado 

De anos, letras e longa experiência.  

Um velho que ensinado  

Das guanguéticas
38

 Musas, na ciência 

                                                 
33

  Príncipe de Troia na Ilíada de Homero. 
34

  Trata-se do Rei Telefo, ferido por Aquiles e cuja ferida não cicatrizava. Somente o herói grego poderia curá-

lo e, posteriormente, o fez. 
35

  Derivação ou erro de impressão da palavra Taprobana, um nome romano sobre a ilha do Ceilão (Sri Lanka). 
36

  Cidade no norte da ilha de Sumatra, Indonésia (Mapa 1, p. 61). 
37

  Derivação da palavra Cambaia, nome da região no noroeste da Índia, no reino de Guzerate. 
38

  Provável derivação de Ganges, grande rio do interior da Índia.  
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Podaliria
39

 sutil, e arte Silvestre. 

Vence o velho Chirom
40

 de Aquiles mestre. 

 

O qual está pedindo 

Vosso favor e ajuda ao grão volume 

Que agora em luz saindo.  

Dará na Medicina um novo lume, 

E descobrindo irá segredos certos 

A todos os antigos encobertos  

 

Assim que não podeis 

Negar (como vos pede) benina (?) aura,  

Que se muito valeis 

Na polvorosa guerra Índica e Moura, 

Ajudai quem ajuda contra a morte,  

E sereis semelhante ao Grego Forte. 

(COL, Luiz de Camões, Ao conde do Redondo, vice Rey da Índia). 

 

O poeta lusitano construiu imagens heroicas de D. Francisco e Garcia de Orta, 

pareando a guerra no Índico e a medicina do físico ao épico e aos mitos gregos. Encontrou, 

assim, no herói grego Aquiles uma imagem que conciliava tanto saberes quanto armas. O 

apelo à proteção dos patronos no financiamento e na defesa da obra era uma forma de garantir 

sua circulação apoiada nas honrosas menções em que elas carregavam e garantir mercês entre 

os poderes dominantes. Para os patronos, o livro é também instrumentalizado como um 

veículo de memória pessoal ou familiar, prestigiando indivíduos ou grupos com a 

representação de financiadores das ciências e artes.  

Assim, enquanto o prólogo de Dimas Bosque buscou defender e justificar a estrutura 

da obra aos leitores, as representações sobre a obra e o autor, assim como as afiliações entre 

os nobres e cortesãos feitas nas cartas, no epigrama e na lírica camoniana cumpriram a função 

de dar legitimidade à obra e ajudar na configuração da autoridade do autor, dando mais 

crédito ao enunciado nos diálogos como verdades sobre o simples da Índia. Além de que, pela 

proteção e defesa de seus patronos, a obra teve importante advogados em prol de sua 

publicação, haja vista a análise do censor e corregedor inquisitorial Alexos Diaz Falcão. 

Dessa forma, a obra contou com a autorização e a proteção da maior autoridade régia 

da Índia Portuguesa, o próprio Vice-Rei D. Francisco, que reconheceu a importância do 

assunto do Colóquios em sua carta. Isso porque, para além das suas conquistas militares e 

proezas políticas, a nobreza era a garantidora do florescimento dos saberes e das artes. Essa 

                                                 
39

  Possivelmente Podalírio. Na mitologia grega, era conhecedor das artes de curar, pois era um dos filhos do 

deus da medicina, Asclépio. Ele e seu irmão foram à Guerra de Tróia, onde destacaram-se como no combate 

e como médicos. 
40

  O centauro Chiron da mitologia grega, filho de Cronos. Era conhecedor dos segredos medicinais das ervas e 

poderes mágicos de cura. Ensinou-as a Asclépio e Aquiles. 
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lógica do mecenato e patronato não se restringiu somente à corte avisina em Lisboa ou ao 

entorno da aristocracia de Évora, mas estendeu-se à capital do Império Marítimo Oriental, 

onde Goa tornou-se ao mesmo tempo centro administrativo e cultural no Oriente. Assim, a 

circulação da obra perpetuaria o nome de seu mecenas como financiador. Para o autor, era a 

garantia do financiamento dos custos de produção dos impressos e da circulação. Além dos 

ganhos com as tiragens e mercês, como algum cargo num entreposto ou arrendamento de 

terras, garantia a projeção e a relevância de seu nome entre o público de leitores da História 

natural e da Medicina. 

É possível concluir, portanto, a partir dos vestígios das relações de patronagem e laços 

de clientelismo não somente nos colóquios, mas nos paratextos, em que há referência a 

ilustres amigos, a presença de uma sociedade cortesã Goesa em que Orta, entre 1534 e 1568, 

estava imerso, buscando alcançar mais prestígio e vantagens dessas relações. Nela estavam 

presentes grandes famílias, como Coutinho, Bragança, Mascarenhas e Castro, atrás das 

principais capitanias, governo de regiões e, com muito custo, alcançando o cargo máximo de 

Vice-Rei da Índia. Orbitando essas esferas, os fidalgos iam em busca de reconhecimento, 

arrendamentos e mercês.  

Tal como no reino, ao reproduzir a estrutura burocrática e o tecido social da 

monarquia portuguesa havia a presença de homens letrados, composta por diplomatas para 

representar os interesses da coroa, oradores para as solenidades, bispos para tutelar a 

cristandade, jesuítas para a expansão e a defesa da fé católica e legistas para compor os 

Conselhos e tribunais fazendo cumprir-se a justiça régia. Ademais, existiam cronistas para 

compilar os arquivos e historiar, cosmógrafos buscando representar melhor os mares e as 

terras, físicos para cuidar da saúde da corte e das gentes da terra nas Misericórdias, nos 

Hospitais e nas albergarias, capitães de naus e de guarnições para exercer a ordem e lutar 

contra os inimigos da cristandade. Dessa forma, a obra de Orta inseria-se como uma das 

expressões dentro do projeto do Império Português de dominação e expansão da cultura 

portuguesa, capitaneadas pela dinastia avisina e a alta nobreza lusitana do quinhentos. Por 

essa razão, consciente de sua função como homem letrado e das ciências de transmitir esses 

saberes sobre a natureza Oriental, expressou na Carta a necessidade de representar a si e de 

honrar Martim Afonso de Sousa com a formulação de seu trabalho (COL, Carta...).
41

 

                                                 
41

  “[...] dizia Catão Censorino que das coisas de que havia de fazer penitência era de passar algum dia por 

esquecimento sem fazer obra alguma, e daquele famoso pintor Apelles se conta que não passava dia algum 

sem deitar linha. [...] e por esta causa, ilustríssimo senhor, sou eu digno de grande repressão, porque estando 

nesta terra trinta anos, nunca deitei fruto algum para aproveitar aos mortais com alguma escritura. Ó quem 

pudera, ilustríssimo senhor, tornar-se Homero ou Virgílio para escrever vossas grandes façanhas, para com 
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Portanto, é a esse estrato social de homens letrados das grandes famílias ou fidalgos 

que compunham a administração do Estado da Índia que obras científicas como a de Orta se 

destinavam. Além dos interesses comerciais, o Colóquios era uma fonte de informações para 

curiosos leitores, nobres conhecedores das ciências (como os vice-reis D. João de Castro e D. 

Pedro de Mascarenhas), para acadêmicos e naturalistas interessados na literatura de História 

Natural, que foi sendo reescrita sobre os novos e velhos mundos ao longo do quinhentos, 

como analisaremos no próximo capítulo. Os aspectos literários da obra, por sua vez, 

revelavam as influências de um tempo em que o patrimônio greco-romano era extensamente 

revisitado e as estilísticas revalorizadas pelos poetas, cronistas e oradores ibéricos na 

construção das epopeias nacionais, dos panegíricos e das orações das solenidades da 

sociedade cortesã. 

 

Mapa 1 – Mapa das principais cidades, senhorios e entrepostos no Oriente do Império 

Português na segunda metade do século XVI 

 
Fonte: Mattoso (1993, p. 47). 

 

                                                                                                                                                         
isto deixar fruto de mim aos vindouros, mas porque a fortuna isto me negou, e fui amoestado e repreendido 

desta ociosidade, da qual também fui acusado dalguns que esta terra governaram, e porque o vosso conselho 

é mandado para mim, determinei de fazer este breve tratado [...]”. 
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CAPÍTULO 2 – O NATURALISMO LUSO QUINHENTISTA: OS COLÓQUIOS E O 

CONHECIMENTO DA NATUREZA INDO-ORIENTAL 

 

Além da estrutura socioeconômica, da vida material e do cotidiano das gentes, os 

descobrimentos influenciaram na visão de mundo dos homens medievais na medida em que 

ampliaram a estrutura de mundo conhecida, proporcionando um contato permanente com os 

novos e antigos mundos. Segundo Luís Felipe Barreto (1997, p. 368), nasceu uma estrutura de 

vida em escala mundial engendrada pelas experiências e expansões ultramarinas. Tendo em 

vista a universalidade de Portugal quinhentista, o historiador caracteriza esses homens lusos 

como “mensageiros do mundo” e “intermediários do planeta”.  

Apesar do saudosismo com a qual a historiografia portuguesa constantemente narrou 

esses processos e temporalidades, o grande volume de obras científicas produzidas e/ou 

publicadas no além-mar atestam que os ibéricos possibilitaram a ampliação do conhecimento 

do mundo natural, dos fenômenos, dos mares, também sobre outras civilizações pelo contato 

contínuo com o mundo pela primeira vez em escala global. Esses conhecimentos e saberes 

foram sistematizados pelos portugueses e, cumulativamente, compartilhados entre os homens 

dos descobrimentos nas cortes, nas fortalezas, nas alfândegas e nas feitorias. Deveu-se isso 

aos agentes da expansão, que transmitiram esses saberes e conhecimentos para o Ocidente, 

como os cosmógrafos, os oficiais da coroa, os botânicos, os mercadores e os missionários. 

Conscientemente, os portugueses no além-mar ampliaram o conhecimento sobre 

outras civilizações, além da cartografia, da geografia, da navegação e da História Natural, fato 

permitido pela experiência do cotidiano das expansões. No Coloquios, Orta descreve a fauna, 

a flora, as gentes, os reinos e os mares da Índia, que exerceram fascínio sobre o mundo 

clássico e a Europa medieval. No Coloquio XV sobre o cinamomo,
42

 Ruano, dando relevância 

ao registro de Plínio na História Natural sobre o verdadeiro “pao de cinamomo” da época dos 

                                                 
42

  Era o nome de um simples que na catalogação botânica contemporânea corresponde a um gênero que agrupa 

centenas de plantas, o Cinnamomum, da família Lauraceae, conhecida pelas árvores de casca com alto teor 

de óleo aromático. A Canela do malabar, a cassia lígnea e o cinamomo (simples em discussão no Colóquio) 

foram milenarmente valorizados no mundo Oriental por essas qualidades da casca. As duas primeiras são 

tipos de canela muito parecidas, respectivamente o Cinnamomum verum e o Cinnamomum cassia. O vulgar 

cinamomo, a Melia azedarach, por sua vez, foi categorizado em outra família de plantas, Meliaceae. Garcia 

de Orta partiu de uma discussão que havia entre os Antigos sobre a proveniência da Canela, Cassia Lignea e 

Cinamomo. Sempre foram simples considerados análogos em suas qualidades, mas provenientes de 

diferentes fontes. Contrariando os Antigos (Teofrasto, Plínio, Dioscórides e Galeno) e os Modernos, que 

perpetuavam a diferenciação delas (Laguna, Francisco Tamara e Leoniceno), Orta concluiu, observando suas 

características, que todas eram simples do mesmo tipo de planta, a árvore do cinamomo, só que, por serem de 

localidades distintas, tinham especificidades: o cinamomo do Ceilão (considerado de melhor qualidade por 

Orta) e a canela do Malabar, que, segundo os “físicos letrados Árabes, Turcos e Coraçones”, chamam a 

qualidade dessa “canela grossa” como a cassia lígnea. 
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imperadores romanos (um simples de uma planta aromática valorizada na Antiguidade pelo 

uso na perfumaria e medicina), constatando que os homens modernos, em referência aos 

intelectuais da Europa, não conheceriam esse simples de fato. Orta, rechaçando o argumento 

de autoridade evocado por Ruano, responde que: “Orta - A tudo vos responderei. Digo que se 

sabe mais em um dia agora pelos Portugueses, do que se sabia em cem anos pelos Romanos 

[...]” (COL., cap. XV).  

O naturalista português completa que esse cinamomo, de boa qualidade, com toda 

certeza era armazenado na Casa da Índia, em Lisboa, e depois distribuído por todos os reinos 

europeus. Essa representação engrandecedora dos portugueses em relação a outras 

civilizações anteriores é reveladora de como os descobrimentos, o mar e o contato com outros 

povos marcaram profundamente sua consciência e identidade. São temáticas comuns na lírica 

camoniana
43

 e na crônica histórica lusitana (haja vista os cronistas Castanheda, João de 

Barros, Damião de Gois), assim como foi motivo ornamental tanto nas iluminuras quanto na 

arquitetura da arte manuelina.
44

 As experiências no além-mar engendraram uma consciência, 

um valor humanista que constantemente exaltou heroicamente um arquétipo de homem 

português construído pelas conquistas e descobertas. Mais do que os romanos, os grandes 

conquistadores europeus, os portugueses se representaram como aqueles que romperam as 

fronteiras marítimas do Atlântico, conhecendo a natureza e o mundo em maior escala que os 

heróis e as autoridades do mundo clássico. No mesmo Colóquio, em resposta às informações 

sobre a diferenciação entre a Canela e a Cassia Lignea levantadas por Ruano, Orta responde 

que “e tudo é uma cousa”. Na sequência, justifica o erro dos autores clássicos:  

 

Orta - [...] senão os escritores antigos viram estas drogas tão de longe 

trazidas, que não puderam haver perfeita noticia delas; e porque eram de 

muito preço quando faleciam, fingiram mil fábulas que Plínio e Heródoto 

                                                 
43

  Vale citar a apresentação do Canto Primeiro de Os Lusíadas, cujas comparações entre os feitos e conquistas 

dos portugueses aos exemplares heróis da Antiguidade Clássica se assemelham com as de Garcia de Orta em 

relação às autoridades do conhecimento e aos novos conhecimentos adquiridos pelo povo lusitano: 

“Cessem do sábio grego e do troiano 

As navegações grandes que fizeram 

Calem-se de Alexandre e de Trajano 

A fama das vitórias que tiveram, 

Que eu canto o peito ilustre lusitano, 

A quem Netuno e Marte obedeceram; 

Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 

Que outro valor mais alto se levanta.” (CAMÕES, Os Lusíadas, 1579, c. 1, vs. 3) 
44

  É emblemática a arquitetura manuelina do começo do século XVI, que utilizou os motivos artísticos 

relacionados à fauna e à flora exóticas e aos ícones relacionados ao mar. É o que podemos ressaltar da 

arquitetura de Belém, à beira do Tejo, de onde partiram as esquadras para as conquistas e os descobrimentos. 

Nela, observamos a arquitetura do Mosteiro dos Jerônimos ou de Maria de Belém, além da atalaia 

ornamentada da Torre de Belém. 
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traz; que ele conta por verdadeiras, e são fabulosas que podem ser. (COL, 

cap. XV). 

 

A falta de proximidade com a natureza asiática onde se cultivava essas plantas 

interferiu, para Orta, no conhecimento dessas matérias pela sua escassa disponibilidade e, 

consequentemente, produziu informações erradas ou fabulosas sobre elas. O contato 

permanente com o Oriente, para o autor, garantiu uma série de experiências e vivências que 

confrontavam-se com o conhecimento da natureza e do mundo produzido pela cultura 

europeia, marcada pela cultura escrita e pelos lentes das cátedras. O médico português 

confronta o conhecimento dos antigos, disponibilizado pela ampliação das obras da 

Antiguidade clássica e do medievo cristão, às informações obtidas na vida prática, no 

cotidiano, nos encontros entre as gentes, no mar e na terra, entre informações e boatos. Dessa 

forma, podemos compreender, daquela afirmação de Orta no Colóquio do Cinamomo de uma 

postura epistemológica diferente da tradicional forma de como se compreender a natureza: 

sabe-se mais pelas experiências dos portugueses do que pela leitura daqueles autores clássicos 

que exerceram autoridade no conhecimento da physis no Ocidente. 

 

2.1 A natureza indo-oriental no imaginário tardo-medieval (séculos XV a XVI)  

 

O conhecimento sobre a natureza e os mundos orientais pelos homens do Ocidente 

entre o quatrocentos e o quinhentos foi nutrido por uma complexa rede de imagens partilhadas 

e ressignificadas desde a Antiguidade. O mundo helênico parece ter despertado um fascínio 

por essas terras do mundo asiático, localizados a oeste do mundo mediterrânico, a partir da 

Média e da Pérsia, e a oeste do Mar Vermelho. O filósofo da natureza grego Teofrasto (372-

287 a.C), em sua História das Plantas (350-287 a.C), louvou muito a flora do Oriente 

próximo e da Índia. Segundo o grego:  

 

Mas mais extraordinárias, e realmente distintas de quaisquer outras, são, das 

plantas nascidas na Arábia, Síria e Índia, o caso do incenso, da mirra, da 

cássia, do bálsamo de Meca, do cinamomo, e de todas as outras do mesmo 

género, de que já falámos longamente noutra ocasião. É portanto nas regiões 

a oriente e a sul que existem estas espécies particulares e muitas outras mais. 

(HP, liv. IV, cap. IV, vs. 14). 

 

Nesse texto, o autor grego descreveu cerca de 500 plantas do mundo Mediterrâneo, 

Oriente Médio e Índia. É uma das mais antigas obras que nos chegou da Antiguidade a refletir 

sobre as plantas e seus efeitos, assim como seu local de origem, conhecidas por meio de 
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viagens no mundo mediterrânico. Das plantas cuja lenha, frutos, cascas e raízes forneciam as 

especiarias mais valorizadas do mundo antigo pelas suas qualidades aromáticas (dado o seu 

uso na perfumaria, nos rituais e na medicina), apontou pertencer à natureza das regiões mais 

orientais e remotas do Império alexandrino. Teofrasto havia percebido que ao sul (mais 

próximo do clima tropical), a diversidade da flora era maior, já que caracterizou as plantas ao 

norte do Mediterrâneo, ao contrário daquelas do Oriente e ao Sul, que possuíam poucas 

qualidades e particularidades dignas de serem registradas: 

 

Nada disso se passa nas regiões a norte. Desse quadrante nada digno de 

registro se pode mencionar, além das árvores comuns que gostam de frio, e 

que também existem entre nós: o pinheiro, o carvalho, o abeto, o buxo, o 

castanheiro, a tília, e outras do género. Não há praticamente mais nenhuma 

além destas [...]. (HP, liv. IV, cap. V, vs. I.). 

 

A sua obra foi produzida no início da expansão do mundo grego, com Alexandre 

Magno (356-323 a.C). Como discípulo de Aristóteles, construiu grande parte dela a partir de 

informações das expedições militares sob as regiões do Império Persa, além das expedições e 

conquistas mais remotas do conquistador macedônico na Índia até o delta do rio Indo. Das 

florestas tropicais da Índia, muito diferentes do clima mediterrânico menos diverso que o 

equatorial, os gregos chegaram a encontrar uma planta que se identificava com o próprio 

Dionísio, a hera, ligando-se ao mítico lugar onde o filho de Zeus nasceu, o monte Meros. 

Dessa forma, as propriedades medicinais das plantas indianas, assim como o seu 

prestígio no comércio mediterrânico, estavam sujeitas a essas valorizações simbólicas, 

nutridas por visões maravilhosas, míticas e fascinadas sobre essa parte do misterioso Oriente, 

vagamente conhecida pelos relatos. Por sua vez, a localização geográfica ou o entendimento 

do que era a Índia no Oriente era incerto. Na Alta Idade Média, Isidoro de Sevilha, nas suas 

Etimologias (séc. VII), reaproveitou o modelo de globo da Antiguidade, enquadrando os três 

continentes conhecidos entre leste e oeste: a Ásia, cobrindo metade do globo por todo o 

Oriente, enquanto Europa e África abrangiam respectivamente, no Ocidente, o norte do 

Mediterrâneo e o outro ao sul (ETI, Liv. XIV, cap. 2, vs. 3).  

O Oriente foi uma fonte inesgotável de simbolismos durante todo o medievo. Foi nele 

que nasceram as grandes religiões mundiais monoteístas, o judaísmo, e, dele, derivaram 

posteriormente o cristianismo e o islamismo. No imaginário medieval, foi de lá, entre os 

quatro grandes rios descritos na narrativa da Criação, no Gênesis, que Deus criou o mundo, 

deu forma, estabeleceu as leis, separou as águas e as terras, formou os animais e as plantas e, 

por último, fez o homem e a mulher para governarem a natureza. Signo da harmonia perfeita 
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entre Deus, a sua Criação e o homem antes da queda, o Jardim era o ponto de partida e 

também, com a redenção dos cristãos no Juízo Final, o ponto de chegada do redimidos. O 

Jardim, parte da cosmogonia judaico-cristã, portanto, forneceu signos e ícones chaves para a 

visão de mundo e espiritualidade medieval, tais como o Paraíso, os primeiros humanos Adão 

e Eva, o fruto proibido, a Árvore da Vida, a tentação do Diabo pela figura da serpente sobre a 

mulher e a queda do homem. 

Por essa razão, a primeira localidade do continente asiático que Isidoro se preocupou 

em descrever foi o Paraíso, onde estava o “Jardim das Delícias” ou do Éden. No Jardim, 

segundo ele: “[...] todo tipo de árvore frutífera e não frutífera é encontrada [...], inclusive a 

Árvore da Vida.” O tempo não é frio nem quente, mas sempre temperado (ETI, Liv. XIV, 

cap. III, vs. 2). 

Na Baixa Idade Média, novas representações sobre a Índia integraram o imaginário 

medieval por via oral e escrita. A partir do XII e XIII, com as viagens mais frequentes entre 

emissários, mercadores, missionários e peregrinos sobre a Terra Santa e o Egito, novas 

informações foram acrescentadas. Com a intensificação do fluxo mediterrânico promovido 

pelo comércio entre genoveses e venezianos com os mamelucos e turcos, produziu-se um 

intenso fluxo de informações e boatos. A literatura de viagens imaginadas ou semimíticas foi, 

a partir do século XIII, vastamente difundida nos manuscritos As viagens de Marco Polo ou 

As maravilhas do mundo (Veneza, 1298-1299), escrito por Rusticiano de Pisa a partir dos 

relatos do viajante até o extremo Oriente na corte dos Khans Mongóis, além da circulação das 

Viagens de Jean de Mandeville (1356-1366) sobre a Terra Santa, Índia e China. Em As 

viagens de Marco Polo, há representações sobre uma Índia formada por ilhas (como as de 

Necuveran e Angaman, além da “melhor ilha de todas”, o Ceilão), com muitas especiarias – 

como o sândalo vermelho e o branco, a raiz da China –, além de madeiras nobres das quais se 

extraíam o corante vermelho brasil. Chama a atenção as descrições sobre os habitantes 

daquela terra, “sem reis, não melhores que bestas selvagens”, “andam nus pelas terras” e que 

nas ilhas de Angaman haviam homens com “[...] cabeças como cães, e dentes e olhos da 

mesma forma [...]” (VMP, liv. III, cap. XII-XIV). 

Concomitantemente aos relatos maravilhados das viagens que foram disseminados 

proliferaram obras de cosmografia, que tentavam definir os espaços e as regiões do mundo. 

Uma das mais influentes foi a Imago Mundi, de Pierre d’Ailly (1350-1420). Nessa obra, o 

padre francês compilou as informações sobre o orbe celeste, a influência dos astros, o mundo, 

assim como os regimes de vento, os continentes e as regiões geográficas. Pierre deu 

continuidade à divisão tripartídica do mundo, tal como os antigos e o medieval Isidoro de 
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Sevilha fizeram, como ele aponta na obra. Acrescentou, porém, o alargamento da região da 

Índia numa região vasta entre a Etiópia, a Mesopotâmia e até o Mar da China. Esse adendo 

remetia à influência da introdução da Geografia de Ptolomeu (obra vastamente conhecida no 

mundo ocidental a partir do início do século XV). O grego compreendia a região índica em 

três subdivisões: a Índia Maior, a Índia Menor a Índia Média ou Ultra-Gangética.  

Por sua vez, a descrição da Índia, além de anexar quase todo o texto das Etimologias, 

de Isidoro, Pierre acrescentou uma vasta descrição das gentes, animais e plantas da região no 

capítulo XVII, Das maravilhas da Índia.  

Das plantas da Índia, dois tipos chamaram a atenção de Pierre d’Ailly. A primeira, 

certa planta que os homens do rio Ganges usavam, sobrevivendo apenas de seu cheiro; a 

outra, a pimenta, em suas duas qualidades, a branca e a negra. O autor segue a mesma 

descrição da pimenta que encontramos nas Etimologias, de Isidoro. Para eles, a pimenta negra 

seria a qualidade da branca queimada, já que, para a colheita delas, era preciso atear fogo nas 

plantações para afugentar as serpentes que as guardavam (IM, cap. XVII; ETI, Liv. IV). 

A identificação da natureza indo-oriental, por sua vez, variava entre uma visão caída e 

corruptível entre um povo bárbaro sem rei ou lei, canibais, disformes, até visões paradisíacas 

de suas paisagens. Com a identificação da Índia numa região geográfica mais alargada pela 

noção ptolomaica, mais o fascínio quanto ao Oriente e à identificação deste com o Gênesis, 

não foi incomum comparar a onírica Índia com o Paraíso Terreal no tardo-medievo.  

Orta indiretamente discute essa identificação entre a natureza índica e a natureza 

edênica em dois momentos. O primeiro, no Colóquio XXX, tendo localizado a proveniência de 

alguns aloés:  

 

RUANO – Também folgo de saber isso. Sepulveda e o frade autor de Modus 

faciendi e o autor de proprietatibus rerum dizem que vem do paraíso terreal. 

ORTA – Eu nunca mereci ir ao paraíso terreal, mas contudo digo que onde 

nasce não há alguns dos rios que dizem vir do paraíso terreal, senão bem 

longe dele. Por onde não se escusam esses senhores de dizer tal fábula. 

(COL, cap. XXX). 

 

Os autores e obras citados por Ruano foram identificados no comentário de Francisco 

M. de Melo (1892, p. 66-67). Tratam-se, respectivamente, dos dois autores ibéricos 

modernos, o cosmógrafo e humanista Juan Gínes de Sepúlveda (1490-1573), autor De Orbe 

Novo, e o frade franciscano Frei Bernadino de Laredo (1482-1540), autor do Modus faciendi 

cum ordine medicandi (Sevilha, 1527), cujas obras dialogam com o terceiro, o enciclopedista 

medieval Bartholomeu de Glanville (1203-1272), que foi um frade franciscano de Paris autor 
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de Sobre a natureza das coisas. A questão de Ruano, baseada nesses autores, faz relação entre 

os aromáticos aloés com os rios do Paraíso Terreal. Na descrição do Gênesis, o Jardim é 

situado entre os quatro rios, Fison, Geon, Tigre e Eufrates. Por vezes, os dois principais rios 

do subcontinente indiano, o Ganges e o Indo, foram identificados como os dois primeiros rios 

do Paraíso, ou, respectivamente o Ganges e o Nilo, do Egito. A correspondente ligação de um 

ao outro nesse imaginário tardo-medieval aparenta ser uma equivalência simbólica entre um 

simples exótico muito valorizado e que pouco se conhecia ao mítico Jardim, de localização 

incerta no Oriente.  

Outra referência se dá no Colóquio XV, após identificar um suposto local numa 

montanha na ilha do Ceilão, onde dizia-se haver as pegadas de Adão, o que reforçava a tese 

da identificação do paraíso entre as comunidades religiosas Abraâmicas: “ORTA – [...] e 

entre os negros cá dizem os Indios ser o paraíso terreal, e fabulam que uma serra que aqui há 

muito alta está ali a pegada de Adão, e outras fabulas muito maiores [...]” (COL, liv. XV). 

Essas mesmas marcas de Adão sobre as ilhas do Ceilão já tinham sido indicadas por 

Marco Polo em suas Viagens (VMP, liv. III, cap. XV).
45

 Muitas dessas descrições citadas por 

Orta apenas indiretamente, não referenciando os autores, podem ser encontradas nessas 

enciclopédias e relatos de viagens medievais. Isso comprova que essas leituras ainda 

possuíam ressonância entre os botânicos e naturalistas e as maravilhas indo-orientais também 

estimulavam a curiosidade dos leitores europeus do quinhentos. 

Essas histórias fabulosas, segundo Orta, continuavam sendo repetidas pelos autores 

modernos. No entanto, deve-se atentar para o olhar do naturalista, que, nos trechos citados dos 

colóquios XXX e XV, também buscou validar ou invalidar informações sobre os mitos 

judaico-cristãos pela sua observação. Ou seja, o olhar do físico mistura a racionalidade 

empírica e lógica à visão mítica para se observar a natureza. O sobrenatural e o maravilhoso 

predominaram no imaginário dos homens das ciências até o século XVII. Esses elementos 

conviveram constantemente sobre o olhar do homem ocidental numa longa duração, segundo 

Hilário Franco Jr. (2010, p. 93-94), até que efetivamente predominou sobre o pensamento 

moderno procedimentos lógicos, só alcançados nos séculos seguintes.  

Assim, os naturalistas e navegadores quinhentistas constantemente reproduziram 

representações sobre a natureza maravilhosa e sobrenatural, tal como na obra Monstros e 

                                                 
45

  Encontramos referências parecidas nas Viagens de Marco Polo, que teve notícias dessa afirmação pelas 

comunidades mulçumanas: “Além disso, você deve saber que na ilha de Ceilão há uma montanha muito alta; 

ela se ergue tão íngreme e precipitada que ninguém pode subi-la, se não a pegaram e fixaram nela grandes e 

maciças correntes de ferro, tão dispostas que, com a ajuda desses homens, conseguem subir ao topo. E eu 

lhes digo que eles dizem que nesta montanha está o sepulcro de Adão, nosso primeiro pai; pelo menos é o 

que dizem os sarracenos.” 
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Prodígios (1573), do físico francês Ambroise Paré (1510-1590), que confirmou a existência 

de monstros engendrados pela combinação de partes de outros animais (JACOB, 2001, p. 25). 

Assim, mesmo para aqueles homens que dispunham de uma formação acadêmica 

lógica, as maravilhas, os milagres, o sobrenatural, Deus e o Diabo, os segredos da natureza e a 

mítica da Criação faziam parte da realidade, o que, para Lucien Febvre ([1942]2009), fazia 

parte de uma estrutura mental que os homens daquela época não poderiam superar. Mas não 

se tratava de uma atmosfera temporal mística, pré-lógica ou pré-científica, mas uma onde as 

duas faces do pensamento (racional e irracional) conviviam sem muitas tensões.  

O historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda (1958) chamou a atenção para os 

motivos imaginativos ou fabulosos que fizeram parte da consciência dos colonizadores 

ibéricos tanto nas Índias Orientais quanto Ocidentais, que comparavam e descreviam a 

natureza exótica a partir das imagens míticas do Paraíso Terreal, por vezes congregando 

experiência e imaginação em suas descrições. Ao mesmo tempo em que os homens letrados 

do mar descreviam essa natureza, as experiências também eram capazes de se afastar (não 

totalmente) da explicação mítica. Portanto, entre os portugueses, ela foi a principal forma de 

lidar com os dados e imagens dessa complexa rede do imaginário tardo-medieval 

ressignificadas dos viajantes e peregrinos, que passavam a ser regrados pelos cartógrafos e 

naturalistas da Europa. 

Nesse sentido, Garcia de Orta representou os homens portugueses como aqueles 

capazes de desvendar os segredos ocultos até os antigos e conhecer a natureza para além das 

narrativas fabulosas e informações falsas que os modernos continuavam a repetir. Ou melhor, 

das informações e histórias que não obedeciam aos limites da percepção sensorial e 

comprovados pela presença/olhar, pelos sabores, odores, ou que, a seu turno, destoavam das 

informações partilhadas por pessoas “dignas de fé”, seus informantes de confiança.  

Comparativamente, tendo em vista o interesse científico/profissional da obra, 

analisamos obras contemporâneas à de Orta que se assemelham pelo interesse na descrição e 

catalogação da botânica médica asiática, no conhecimento das rotas e habitat natural ou 

lugares onde eram mais cultivados. Deparamo-nos, dessa forma, com as obras pioneiras dos 

naturalistas, boticários e físicos-botânicos da Península Ibérica do quinhentos que 

corroboraram para a desmistificação e correção de algumas noções sobre a natureza. Eles 

notabilizaram-se na descrição das faunas, da flora e dos minerais dos mundos, 

permanentemente revelados pelos empreendimentos ultramarinos.  

Importou-nos, nesta pesquisa, refletir como a natureza asiática marcada pelo 

imaginário antigo e medieval passou a ser compreendida mais pela experiência do olhar nas 
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viagens, catalogadas pelos homens do mar e físicos, confirmando ou negando informações e 

boatos divulgados oralmente ou pela escrita. 

Devemos compreender Garcia de Orta dentro de um conjunto de botânicos, médicos, 

boticários e droguistas portugueses, ligados aos empreendimentos marítimos da coroa e 

nobreza portuguesa. Outros, assim como o médico judeu, retrataram a história das conquistas, 

relataram sobre as localidades e regiões geográficas, sobre as gentes da terra e, sobretudo, 

foram as fontes de informações mais importantes sobre a botânica e fauna das Índias 

Orientais. Dessa maneira, foram os portugueses os responsáveis por delegarem ao resto da 

Europa as primeiras impressões naturalísticas a partir de uma literatura descritiva em formato 

manuscrito por meio de cartas e relatos, para depois sistematizá-las por meio de tratados e 

comentários impressos. 

 

2.2 Primeiras descrições lusitanas da natureza oriental (1512 e 1515) 

 

Na vanguarda dessa produção, os portugueses produziram um notável número de 

obras descritivas sobre a natureza da costa da África e, principalmente, do Índico, das ilhas da 

Indonésia e da costa do mar da China e do Japão. Nessa empreitada colonial lusa no Oriente 

foram produzidas as pioneiras obras que fizeram uma descrição geral das plantas e localidades 

do Império Marítimo Oriental. Em primeiro lugar, a do navegador português Duarte Barbosa, 

o Livro que dá a relação do que se viu e ouviu no Oriente (1512), e, pouco tempo depois, do 

boticário mor de D. Manuel I, o português Tomé Pires, a sua Suma Oriental (1515). Essas 

obras, como veremos mais adiante nesse capítulo, Orta possuía (dado o volume de referências 

e citações indiretas) em edições impressas ou manuscritos (muito pouco divulgadas), ou pela 

obra italiana Delle navigationi et viaggi, impresso (Veneza, 1550, 1556 e 1559), que possui os 

livros de Barbosa e Pires em suas versões modificadas em italiano no primeiro volume da 

obra.  

Essas obras manuscritas foram as primeiras descrições sobre a botânica oriental pelos 

portugueses na fase de conquista e estabelecimento das fortificações e vilas com a 

constituição do Estado da Índia e dominação de Malaca. Os relatos constituídos por 

experiências pessoais e de outros são a forma como a representação se configura nas obras. 

Além disso, esses textos são construídos por funcionários da coroa. As informações de rotas, 

rios, especiarias e da forma de acesso a esses mercados eram privilegiadas e tanto a coroa 

castelhana quanto a lusitana buscavam manter em segredo.  
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Duarte Barbosa (1480-1546?) fez parte da primeira geração de oficiais da coroa, no 

início do XVI. Acompanhado de seu primo, Gonçalo Gil Barbosa, viajou para a Índia em 

1500, atuou nos negócios relativos aos tratos da coroa. Situou-se na costa do Malabar, nas 

cidades de Cochim (1500-1502) e Cananor (1502-1505), interagindo de tal forma com as 

comunidades do Indostão que aprendeu o idioma malaio, servindo de intérprete nas 

expedições de Afonso de Albuquerque, em 1503. Após o retorno ao reino em 1506, voltou 

definitivamente para o Oriente, em 1511, atuando no mesmo ano como escrivão da Feitoria de 

Cananor, onde, mais tarde, tornou-se feitor, em 1519, depois de ocupado o mesmo ofício em 

Calicute, no ano de 1513 (OSSWALD, 2018, p. 23).  

O seu Livro revela suas andanças pela costa ocidental da Índia, descrevendo desde os 

reinos do Guzerate até o cabo do Comorim. Acompanhando as esquadras de Afonso de 

Albuquerque e atuando nas feitorias, onde teve contato com as informações sobre as rotas 

interioranas, inquirindo os viajantes e mercadores e em contato com funcionários das 

fortalezas e praças, descreve as cidades, as bacias hidrográficas, as gentes, os mercadores, os 

mercados, as rotas, as especiarias e os simples indianos. 

Por sua vez, Tomé Pires (1465-1540?) foi um boticário-mor do rei enviado para a 

Índia em 1511, na armada de D. Garcia de Noronha, tornando-se feitor de drogas na cidade de 

Cananor. Desde cedo, foi lhe instituída a missão de investigar as drogas e especiarias mais 

proveitosas para as naus de carreira da Índia. Em 1512, foi lhe confiada a função 

administrativa na feitoria de Malaca por mando do então vice-rei, Afonso de Albuquerque. 

Com a chegada da armada de Lopo Soares de Albergaria (1460-1520), o novo governador-

geral do Estado da Índia, substituindo Albuquerque, empenhou o estabelecimento diplomático 

na China, numa missão expedida pelo capitão-mor Fernão Peres de Andrade (1458-1552).  

O boticário português, dada a sua experiência administrativa nas feitorias, além do 

conhecimento dos tratos e especiarias exploráveis na economia das naus de carreira, foi 

enviado como o primeiro embaixador a ter contato com a corte do imperador chinês em 

Pequim. Na terra dos chins, atuou a partir de 1516, em funções diplomáticas nas relações 

entre os embaixadores chineses, os reis e governadores das ilhas da Indonésia, segundo os 

interesses da coroa portuguesa até a sua morte.  

Nesse distinto percurso, escreveu a obra a partir de suas observações e informações 

recolhidas de comerciantes e mercadores, entre sua estadia na feitoria de Cananor, em 1512, e 

sua função administrativa mais proeminente, em Malaca. Nessa fase inicial da formação do 

Estado da Índia, eram essenciais o conhecimento e a catalogação para a exploração do 
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império, cujos domínios se alargavam até a dominação de Malaca e acesso ao extremo-

oriente, no vice-reinado de Afonso de Albuquerque (1510-1515).  

Portanto, em sua Suma Oriental que trata do Mar Roxo até aos Chins, escrita entre 

1512 e 1515, empenhou-se em informar ao rei D. Manuel a geografia botânica dos principais 

simples da economia marítima, amalgamados às informações sobre as gentes, os reinos, a 

geografia e a história, divididos em seis Livros por regiões: no primeiro, do “Egito à 

Cambaia”, descrevendo a economia em torno da península arábica entre os mamelucos e os 

hindus pelas saída do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico pelo porto de Ormuz; no segundo, de 

“Cambaia ao Ceilão”, descrevendo a economia da costa do Malabar, dando ênfase ao 

escoamento e à produção da pimenta; de “Bengala à Indo-China”, no terceiro; no quarto, da 

“China à Borneo”; no quinto, do “Arquipélago Indiano”, onde descreve as ilhas da Indonésia, 

como Malaca e as ilhas das especiarias, como as Molucas, Java e Banda, sendo a primeira 

descrição ocidental da geografia dessas ilhas. No sexto e último livro, trata especificamente 

de Malaca, sua história, a administração, conquista pelo vice-rei e sua importância como 

principal entreposto comercial entre a economia do Índico e o extremo-Oriente. 

As descrições de Barbosa restringem-se a descrever os simples e as especiarias mais 

relevantes, localizando os locais de proveniência e apontando vez ou outra suas propriedades 

terapêuticas. Seu melhor exercício talvez seja no capítulo sobre O rio de Betele e os lugares, 

dedicando-se a descrever sobre essa pimenteira que, segundo o português, era extremamente 

vulgar na vida alimentar dos malabares. Em tom de exagero, salienta que: “[...] em todas as 

índias costumam muito comer assim homens como mulheres, assim de dia como de noite 

pelas praças e caminhos, de dia, e até de noite na cama, maneira que nunca deixam de comer” 

(LIV, p. 88).  

Garcia de Orta, mais tarde, realçando os simples do Malabar, cujos odores e sabores 

pessoalmente lhe desagradavam, mas, por sua vez, segundo o “costume dos cheiros” dos 

indianos, o betele (também conhecido por betél, bethel ou betre, como conhecido por Orta no 

Colóquio do Betre) era agradável. Assim, “[...] o betele, este que de contínuo trazem na boca 

mastigado, a todos os que o comem cheira muito bem, e a mim muito mal” (COL, liv. VII). 

O betele é uma pimenteira da Índia, a moderna Piper betle, presente nas regiões da 

Índia e do Sudeste-asiático. Suas folhas eram usadas como masticatórios e utilizadas 

vastamente na culinária e na medicina Oriental. Duarte situa seu local de colheita, abundante 

às margens de um dos rios da foz onde se forma a região de Goa, conhecido como rio de 

Betele. Descreve o simples identificando o fólio índio, utilizando a comparação com plantas 

bem conhecidas e vulgares (tanchagem e hera) para descrever as suas folhas e a característica 
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de trepadeira, pois “sobe pelas outras árvores”; ainda, acrescenta à descrição o fato de não 

produzir frutos e ser muito aromática (LIV, p. 88). 

Além de Duarte Barbosa, Tomé Pires, na Suma Oriental, no capítulo sobre o Decão, 

relata os principais simples do comércio desse reino, com uma descrição muito próxima à de 

Barbosa sobre a proveniência e a identificação do betele: “[...] que também é chamado de 

folio indo, vem de cá para Cambaia, Ormuz e Aden, porém, o de Goa é o melhor” (SO, liv. II, 

cap. 1, p. 53-54). 

A preocupação de Tomé Pires e Duarte Barbosa não era propriamente fazer uma 

descrição botânica ou do uso terapêutico/medicamentoso desses simples, mas deram o 

primeiro impulso no sentido de conhecê-los. O interesse era, prioritariamente, recolher 

informações sobre as redes comerciais e as principais especiarias e simples presentes nessas 

relações para acessar os mercados milenares entre hindus, persas, árabes, chineses e malásios. 

Por essa razão, esses dois portugueses exerceram cargos administrativos e fiscais nas Feitorias 

nas primeiras décadas das conquistas e construção do Estado da Índia, onde essas 

informações e segredos comerciais circulavam.  

Garcia de Orta, por sua vez, procurou fazer diferenciação de interesse botânico/médico 

entre aqueles simples nos Colóquios do Fólio Indo e o complementar do Betre (COL, cap. 

XXIII e LIX). O médico confessou que fazia a mesma confusão, mas aprendeu a distingui-los 

na corte do Nizamoxa, onde lhe foi apresentada, em árabe, a diferenciação feita por Avicena 

entre o fólio indo e o tembul, o betre chamado pelos árabes. O físico português caracterizou a 

folha da Índia
46

 como uma árvore, cujas folhas são comparadas às da canela, mas, diferente 

do betre, uma trepadeira. Outros modernos caíram ou perpetuaram essas mesmas confusões, 

como o botânico espanhol Andreas Laguna, que similarizou o folio indo ao mesmo tembul, 

como evocado pelo personagem Ruano. Confusão natural, já que os simples como o folio indo 

e o tembul/betre, assim como os aloés, a canela, o ruibarbo, o sândalo e o pao da china eram 

quase estritamente conhecidos a partir da literatura botânica que recentemente ia sendo 

recuperada ao longo do quinhentos. 

Reconhecê-los na natureza tornava-se um grande desafio, empreendido em primeira 

mão pela observação e descrição dos naturalistas portugueses e, em seguida, a partir do 

transporte e aclimatização desses espécimes, na observação e comparação com outros, pelos 

botânicos europeus nos jardins. Ainda, considerando que essas informações eram 

                                                 
46

  Segundo essa comparação de Orta da folha da Índia com uma caneleira, o simples de Orta poderia ser uma 

das espécies de Cinamomo, o Cinamomum tamala, apontado por Ana Rita Melo. Porém, discordamos da 

pesquisadora, que classifica o betre e a folha da Índia de Orta como a mesma planta, pois o físico as 

diferencia em pelo menos dois momentos na obra, nos colóquios XXII e XXIII (MELO, 2013, p. 36 e 119).  
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compartilhadas entre profissionais da coroa, entre os entrepostos comerciais e aduaneiras, 

podemos considerar que eram divididas entre esses boticários e droguistas. Sendo assim, 

houve um desenvolvimento cumulativo desses saberes, como podemos inferir a respeito da 

catalogação do Betre e o Folio Indo.  

Sobre o uso medicinal, Barbosa destaca o uso popular pelos indianos para aliviar as 

dores, “enxugar e conservar o estômago”, além de aliviar gases (LIV, p. 98).  

Garcia de Orta, citando Avicena, indica seu uso para, além de aliviar o estômago, de 

conservar as gengivas. O médico ainda examinou a graduação e as qualidades do betre: 

“ORTA – E quanto é o ser quente e seco no fim do segundo, eu o tenho assim para mim, por 

ter tal sabor e cheiro; e assim é proveitoso para mais cousas na física; o qual vós sabereis 

pelas as compleições que tem.” (COL, cap. LVIII). 

Assim, alguns simples do mundo asiático analisados pelos outros dois portugueses 

foram complexificados por Orta pela adição da qualificação da natureza daqueles em termos 

médico/farmacológicos da medicina árabe-galênica, uma das bases da medicina escolástica. 

Dessa forma, a obra de Orta possuiu um valor maior para o interesse científico que a dos seus 

antecessores, direcionadas mais pelo interesse comercial e administrativo. 

 

2.3 As fontes textuais do conhecimento botânico-médico e a experiência nos livros do 

Colóquios: as autoridades, os árabes e os modernos 

 

A construção dos diálogos sobre os simples da botânica Indo-Oriental é evocada a 

partir de questionamentos sobre esses materiais pelo personagem de Ruano, caracterizado 

pelo sua erudição textual e pouca experiência prática na apresentação do Colóquio I como 

“Doutor Ruano, muito conhecido do autor em Salamanca e Alcalá de Henares” e, ainda, 

caracterizado por Orta como “tão grande letrado” e “que muito sabe no especulativo”. A 

conversa sobre os simples e as drogas é construída a partir dos interesses de Ruano: 

 

RUANO – Saiba que posto que vim cá porque tenho parte nesta nau em que 

veio meu cunhado por feitor, bem poderá escusar com a sua vinda a dele a 

minha a esta terra, mas porque tenho grande desejo de saber das drogas 

medicinais (as que chamam lá em Portugal de botica) e destas outras 

mezinhas simples, que cá há, ou frutas todas, e da pimenta, das quais coisas 

queria saber os nomes em todas as línguas, assim das terras de onde nascem 

e das arvores ou plantas que as criam, e assim queria saber como usam delas 

os físicos indianos, e também queria saber de algumas outras plantas e frutos 

desta terra, ainda que não sejam medicinais, e assim de alguns costumes 

desta terra, ou cousas que nela aconteceram, porque todas estas coisas hão de 
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serem ditas na verdade, vistas por vós ou por pessoas dignas de fé. (COL, 

cap. I). 

 

Buscando compreender os simples que conhecia teoricamente, buscou complementar e 

provar seus saberes recorrendo à experiência prática e empírica de Orta. Assim, naturalmente, 

as conversações partem do confronto entre a experiência textual e a pela prática profissional e 

pelas observações do médico judeu-português. A primeira, a experiência no texto, 

predominante na estrutura escolástica e reformista do Humanismo, expandia-se com a 

divulgação extensa de textos impressos (diminuindo os custos de produção e consumo dos 

livros) e motivados pela idealização da formação humana, expandindo o círculo de leitores 

das escolas e Academias, principalmente da Itália e Alemanha, conhecida como a República 

das Letras. Dessa forma, o personagem Ruano foi construído por Garcia de Orta tendo em 

vista as discussões das obras em voga em seu tempo.  

As fontes textuais de maior estima de Orta certamente foram os autores greco-romanos 

do mundo antigo, as autoridades do conhecimento. Esses autores de Filosofia Natural, 

Medicina e História Natural da Antiguidade Clássica deram os fundamentos teórico-

filosóficos sobre a natureza, assim como forneceram um conjunto de concepções sobre os 

seres vivos. As bases teóricas e epistemológicas para se conhecer as coisas e sua essência 

eram balizadas pelo corpus do filósofo da natureza Aristóteles (384-322 a.C) e dos livros de 

Teofrasto, além dos textos médicos dos gregos Hipócrates de Cós (460-370 a.C) e Cláudio 

Galeno (129-217 d.C).  

Do filósofo grego Garcia cita os Tópicos e na glosa o Da Interpretação (originalmente 

conhecido como Peri Hermenias), do Órganon, além do livro dos Meteoros, mais relacionado 

ao conhecimento da física pelo movimento dos corpos celestes e da teoria da causalidade 

(COL, cap. II, XXIX e XXXIV). Do discípulo de Aristóteles, Teofrasto, Orta cita suas duas 

obras, História das plantas e Sobre as causas das plantas.  Do Corpus hipocraticum, Orta 

referencia pelo menos dois textos, os Aforismos e os Prognósticos, para prever a evolução da 

doença num paciente (COL, cap. II e XLVI). Galeno, considerado o maior intérprete de 

Hipócrates, cita abundantemente o livro Sobre as misturas e propriedade dos medicamentos 

simples (COL, cap. II, IV, XVII, XXIII, XXVI). 

Muitos dos textos das autoridades em Filosofia Natural e Medicina foram compilados 

desde o medievo pelos glosadores, mas alguns permaneceram parcial ou totalmente 

desconhecidos durante a Idade Média. Desses textos, destaca-se a introdução da obra de 



76 

 

Teofrasto,
47

 cujos textos foram impulsionados pelo intelectual bizantino Teodoro de Gaza 

(1398-1475), numa impressão latina (Treviso, 1483) e noutra grega (Veneza, 1497) pelo 

impressor veneziano Aldo Manúcio (1449-1515). Esse último impresso organizado pelo por 

Manúcio é uma grande compilação de textos em grego. Além dos livros de Teofrasto, existem 

os de Aristóteles agrupados em Metafísica, Mecânica e Sobre os animais, além dos 

comentários do filósofo grego Alexandre de Afrodísias (séc. II d.C). Impressores como o 

veneziano aperfeiçoaram as técnicas de impressão em suas oficinas, adicionando os caracteres 

modernizados do grego e hebraico nas chapas tipográficas, possibilitando a reprodutibilidade 

de cópias na linguagem original. Assim, a circulação desses textos clássicos reeditados em 

imprensas de toda a Europa deveu-se às edições e traduções do humanismo italiano.  

As obras sobre botânica e farmacologia mais importantes para o naturalismo 

renascentista foram os livros do século I d.C, a História Natural dedicada ao imperador Tito 

de Plínio, o Velho (23-79 d.C) e, com mais destaque, De Materia Medica, de Pedânio 

Dioscórides (?-56 d.C). A primeira esteve parcialmente presente no medievo, influenciando o 

interesse e a curiosidade dos exotismos. A segunda, por sua vez, esteve indiretamente no 

medievo sob o influxo das obras de farmacologia árabes e presente em grego no mundo 

bizantino. Mas ambas só foram efetivamente disponibilizadas e corrigidas a partir do final do 

século XV, com a recuperação de suas versões originais do grego e latim a partir do estudo 

comparativo de manuscritos e excertos, baseados nos manuscritos bizantinos.  

Plínio é muito citado por Orta, sobretudo o livro XII de sua obra (COL, XV, XVII, 

XXIII, XXIX). No Colóquio do Espiquenardo,
48

 Orta indica a versão utilizada na citação do 

comentário de “Hermalao Barbaro” nas “Anotações de Plínio” (COL, liv. L). Assim, pode-se 

afirmar que o médico português possuía a obra impressa de Plínio em alguma edição 

comentada e corrigida pelo veneziano Ermolao Bárbaro (1457-1493), Castigationes Plinianae 

(Roma, 1492). Essa obra, cujo formato agrupava assuntos diversos em seus 37 livros, 

dissertava sobre assuntos como regiões, civilizações, corpo humano, Medicina e seus 

materiais, animais, plantas, biografias e Artes. Esses livros estimularam os estudiosos da 

                                                 
47

  Segundo a historiadora Linda E. Voigts, esses dois textos de Teofrasto tiveram uma limitada influência no 

Medievo. O botânico heleno só teve projeção a partir da obra em grego de Nicolas de Damasco (séc. I d.C), 

conhecida no mundo latino como De plantis, que fazia comentários à Aristóteles e aos textos de Teofrasto. A 

autoria daquelas obras foi creditada à Aristóteles, tendo ainda sido relevante somente em duas significativas 

obras na Idade Média: nas versões latinas do De plantis, de Alfredo de Sareshal (séc. XII), e no livro De 

vegetabilibus, do alemão Alberto Magno (séc. XII) (VOIGTS, 2015, p. 31-32). 
48

  Também denominado de nardo (Nardostachys jatamansi), é um planta conhecida no mundo antigo e que 

cresce na Índia e na região do Himalaia. Suas flores e sementes eram utilizadas para fazer um óleo de cor 

âmbar, muito utilizado desde a Antiguidade na confecção de perfumes e remédios. Na medicina Ayurvédica, 

era utilizada para fazer medicamentos anticonvulsivos e calmantes para dormir. 
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natureza conhecerem os diferentes assuntos da physis, impulsionando o modelo de formação 

das grandes coletâneas e enciclopédias medievais e renascentistas.  

Pedânio Dioscórides de Anazarbo, por meio de seus cinco livros que compõem sua 

obra, agrupou as substâncias medicamentosas hierarquicamente a partir de sua dynamis,
49

 ou 

seja, das potenciais propriedades dos simples, tendo em vista os efeitos do phármakon 

derivados das relações que eles possuíam com o cosmos. De Materia Medica catalogou mais 

de 600 plantas, óleos, minerais e essências, sendo traduzido para o árabe por Abbasid 

Baghdad, frequentemente citado por Rhazes e Avicena, e para os bizantinos desde o começo 

da Idade Média. No primeiro livro, dedicou-se às plantas aromáticas, aos perfumes e às 

árvores. No segundo, aos remédios procedentes de animais, cereais e hortaliças. O terceiro e o 

quarto se complementam, tratando de raízes, ervas e sementes. Por fim, o último trata do uso 

dos vinhos, minerais e produtos metálicos. Nos séculos XV e XVI, sua obra trouxe 

informações sobre a proveniência, a anatomia dos simples e o poder curativo das plantas e 

óleos medicamentosos, relacionando cada grupo de substâncias às suas operações no corpo 

humano (ARIKHA, 2007, p. 93; TOWAIDE, 2012, p. 270). 

A obra de mais circulação e interesse científico sobre o estudo dos simples e 

compostos da medicina está na introdução completa dos cinco livros, em grego, de 

Dioscórides. O grego era conhecido dos físicos do ocidente medieval, mas somente pelos 

excertos traduzidos para o latim do seu Livro II e indiretamente pelas obras árabes do Canon, 

de Avicena, e da obra Aggregator de simplicibus, de Serapião, ao contrário dos bizantinos, 

que desde a Antiguidade copiavam a obra completa do grego antigo. Após a publicação da 

obra De Materia Medica no original impresso em Veneza, em 1499, por Aldo Manúcio, o 

interesse pela farmacologia do enciclopedista grego se generalizou pela Europa culta. A 

produção dessas traduções comentadas, muito comuns durante o século XVI, foi perpetuada 

nas obras médicas do galenismo escolástico do medievo, que privilegiava a tradição do 

comentário (REEDS, 1976, p. 527).  

As primeiras publicações comentadas foram as versões latinas do humanista veneziano 

Ermolao Barbaro (1454-1493), postumamente publicada em 1516, e do botânico francês Jean 

Ruel ou Ruélio (1474-1537), do mesmo ano, assim como a do florentino Marcello Virgílio 

                                                 
49

  Galeno e Dioscórides tomaram por base o conceito de movimento e transformação qualitativas pela dynamis 

das substâncias teorizado por Dioscles (século III a.C), retomando a ideia aristotélica de mudança. 

Dioscórides, sob a influência da Escola empírica, deu prioridade à produção dos simples, correlacionando-os 

num sistema múltiplo de propriedades predominantes. Dessa forma, a estrutura da Materia Medica foi 

organizada pelos efeitos predominantes dos simples. Galeno, por sua vez, por um enfoque maior nas teorias 

médicas de Hipócrates, simplificou as propriedades dos simples e compostos em graus de frio, quente, úmido 

e seco.  
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(1464-1521), em 1518 (ANDRADE, 2013, p. 76). As obras mais proeminentes e de maior 

tiragem foram a do francês Ruélio (Paris, 1516) e, com destaque na segunda metade do XVI, 

do naturalista sienês Pietro Andrea Mathioli, publicada em vernáculo (Veneza, 1554) e 

ricamente ilustrada pelo artista italiano Giorgio Liberale de Udine (1527-1579), ambas 

divulgadas extensivamente nas academias e bibliotecas universitárias como parâmetros para o 

ensino da botânica médica e farmacologia. Ainda, foram publicadas pelos ibéricos as versões 

de Andrés Laguna (1499-1559), publicada no vulgar castelhano (Amberes, 1555), e as já 

citadas obras de Amato Lusitano, no latim Index Dioscoridis (Antuérpia, 1536) e as 

Enarrationes... (Veneza, 1553), obra mais complexa que o Index, revelando mais experiência 

do médico e naturalista português após a sua passagem pela Universidade de Ferrara, 

conhecida pelos estudos botânicos. 

No Coloquios, a obra de Dioscórides é frequentemente citada nas glosas e no corpo do 

texto, direta ou indiretamente, a partir das edições de alguns desses comentadores. Devido ao 

volume de citações e dada a grande circulação desses impressos, pode-se afirmar, com muita 

segurança, que fazia parte da biblioteca de Orta a edição latina traduzida por Ruélio e 

comentada por Valério Cordo com gravuras impressas (1549). Além dessa edição mais 

simples e prática no manuseio, há indícios de que Orta possuía pelo menos mais duas edições 

De Materia Medica: o volume comentado em castelhano por Andreas Laguna, com 

ilustrações mais elaboradas, de 1555, impresso em Amberes (Espanha), e a distinta versão 

latina de Mathioli, de 1554, Veneza (Itália).  

Porém, diante das citações e referências indiretas dessas autoridades que orientavam as 

questões de Ruano, o personagem Orta adverte: “ORTA – Não me ponhais medo com 

Dioscórides nem Galeno, porque não ei de dizer senão a verdade e o que sei [...]” (COL, liv. 

IX).  

Por Ruano conhecer mais os textos, Orta polemiza no diálogo propondo uma não 

submissão ao argumento baseado nas autoridades, mas no compromisso do naturalista em 

reportar a verdade do que bem conhece na prática. Nas universidades, o ensino era baseado na 

lente dessas autoridades, principalmente de Galeno e Hipócrates, mais conhecidos no medievo 

que os naturalistas clássicos. Ao deslocar a importância do conhecimento da natureza a partir 

da experiência pessoal e da compreensão das coisas, Garcia de Orta subverte a lógica do 

sistema de autoridades para o de experiências. Isso é evidenciado quando se comparou com 

esses pais da medicina: “ORTA – A mim, como a testemunha de vista mais baixo que todos 

os médicos, há de se dar mais fé que esses padres gregos da medicina, que por falsa 

informação escreveram.” (COL, cap. XV). 
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Assim, o médico judeu configura a sua autoridade como observador in loco, 

contrapondo-se ao conhecimento tradicional, fundamentalmente baseado na leitura de obras 

escritas mais teóricas/especulativas. Para Orta, seus sentidos são uma fonte confiável de 

conhecimento para se corrigir as informações falsas perpetuadas ao longo do tempo nos 

livros. Concomitantemente, há uma consciência da distância histórico-cultural que limitava 

esses autores dos portugueses do quinhentos. 

Outra matriz do conhecimento fundamental para o conhecimento da farmácia de 

Garcia de Orta foram os autores árabes, amplamente difundidos, na Ibéria, através das 

traduções de Geraldo de Cremona e, em Salerno, por Constantino Africano. Grandes 

conhecedores da filosofia e medicina greco-latina, como Averroes (1126-1198), Rhazes e 

Avicena, além de Serapião e Mesué Filho foram citados pelo físico português, revelando sua 

erudição nos autores fundamentais do currículo universitário peninsular. 

Desses, conseguimos deduzir as possíveis edições e comentadores utilizados por Orta 

na leitura desses autores, como o filósofo e físico árabe Averroes (1126-1198), grande 

intérprete da filosofia aristotélica. Orta cita o “Iacob de partibus” no texto e em glosa no 

Colóquio dos Aloés (COL, cap. II). Identificamos como a obra latina Paraphasis Averrois... 

de partibus et generatione animalium... ex hebraico in latinum translata (Roma, 1521), uma 

tradução de Averrois feita a partir de um texto hebraico pelo judeu espanhol Iacob Mantinum. 

Trata-se do físico do século XIII, Jacob Bonacosa, que traduziu, em Pádua, o livro Os 

princípios gerais da Medicina do físico árabe, que ficou conhecido no Ocidente latino por 

Colliget, segundo Marvin J. Heller (2008, p. 122).  

Foi citado, em alguns momentos, Mesué, físico árabe da Alta Idade Média cujas obras 

foram traduzidas para o latim em Salerno no século XII. A versão citada por Orta, e que, pelo 

volume de citações, certamente fazia parte da biblioteca pessoal do médico português, era a 

dos “fadres italianos” (COL, cap. XIX). Possivelmente seria a versão latina dos frades 

Bartolomeu de Civita Vecchia e Angelo Paglia, In antidotarium Ioannis filii Mesue cum 

declaratione simplicium medicinarum... (Veneza, 1543). O texto, contudo, não é de Mesué, o 

Velho
50

 (777-857), mas do discípulo da escola de Bagdá, Mesué, o Jovem (925-1015), o 

Pseudo Mesué, mais conhecido pelos nomes de João Damasceno ou Johhanus.  

Dos autores árabes, Ibn Sina ou Avicena é o mais citado. Orta vale-se do sistema de 

qualificações dos simples que o físico árabe aperfeiçoou de Galeno, que utilizou um método 

de graduação das sensações pelo paladar e aroma para definir as características desses e, 

                                                 
50

  Yuhanna Ibn Masawayh, ou Mesué, o Velho, no ocidente latino foi um físico árabe conhecido por seus 

trabalhos de ginecologia, anatomia e oftalmologia. Foi físico chefe da escola de Bagdá. 
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assim, relacioná-los aos usos terapêuticos. Essas informações são oriundas do Livro II do 

Canon sobre materia medica, livro do Árabe mais citado nas glosas do Colóquio, onde 

discute, por ordem alfabética, as propriedades dos simples, suas virtudes terapêuticas e termos 

de graus, além do Livro V, sobre os medicamentos compostos, onde compõe receitas e seus 

usos, citados por Orta (COL, cap. II, V, XVI, XVII e XXIX). 

O físico árabe foi considerado o maior intérprete de Galeno no medievo, sendo o seu 

Canon uma leitura indispensável para o pensamento médico ocidental sistematicamente 

utilizado nas faculdades de medicina até o século XVII. A edição utilizada por Orta 

certamente foi uma das versões latinas e comentadas pelo arabista italiano André Belunensis, 

mais conhecido como Andrea Alpago (1450-1521), que partia do texto traduzido do árabe, 

feito por Geraldo de Cremona, no século XII.  

Seria o seu Liber Canonis, De Medicinis cordialibus, et cantica, indiciada por Orta em 

algumas passagens, como no Colóquio do Fólio Indo: “ORTA – [...] Avicena manda pôr em 

seu lugar também thalisafar, segundo emenda André Belunensis [...]” (COL, cap. XXIII). 

Encontramos duas edições venezianas que poderiam fazer parte da biblioteca de Orta: a de 

1527 ou a de 1543, mais corrigida e ampliada.  

Sobre a edição de Belunensis, Orta registrou que avaliou a qualidade da tradução e 

correção latina do Canon empreendida pelo italiano com a versão dos físicos árabes no 

Colóquio dos Aloés: 

 

RUANO – Porque tomaste a cabo do texto emendado pelo Belunense, vos 

pergunto se achaste lá verdadeira essa tradução? 

ORTA – Eu quis experimentar isso muitas vezes que lia o texto pela 

tradução comum, tendo Avicena na mão em arábe, não consentiam com o 

que eu dizia, e, como diz pelo texto emendado com as correções do 

Belunense, diziam-me que assim estava lá. (COL, liv. II). 

 

Os autores árabes foram parte fundamental da chamada Escolástica médica. Tornaram-

se parte da medicina ocidental a partir dos séculos XI e XII, nos centros de tradutores de 

Salerno e de Toledo, onde essas ciências e saberes eram traduzidos do árabe, do hebreu e do 

siríaco para a língua latina. Essas obras foram as fontes mais importantes e seus autores 

considerados os grandes intérpretes da física aristotélica (presentes os princípios dos 

movimentos e corrupção da matéria, além dos conceitos de natureza, alma e forma), da 

farmácia Galênica e do conhecimento dos símplices dos tratados de materia medica do mundo 

greco-romano. Assim, os físicos medievais exerceram a medicina e a farmácia a partir dos 

princípios das propriedades naturais dos materiais inversamente proporcionais ao sentido da 
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doença e estruturaram o princípio dos medicamentos na restauração do equilíbrio dos 

humores.  

Sobre a farmácia, exerceram grande influência dois manuais de caráter prático da 

Escola de Salerno, dos séculos XI e XII, que guiaram a arte de administrar e preparar os 

simples e compostos até o século XVI, sendo exigidos pelas guildas de boticários italianos 

que cada boticário tivesse cópias desses guias em suas boticas. O primeiro, baseado na 

tradução do chamado Liber simplici medicina, de Galeno por fontes arábicas e latinas, foi a 

versão largamente divulgada de Mateus Plateário (?-1161), o Circa instans. O segundo, o 

Antidotarum, de Nicolau Salernitano (1110-1150), uma das traduções do livro de Mesué, o 

Jovem (ARIKHA, 2007, p. 93). 

Na dietética, houve a circulação, a partir do século XI, no sul da Itália, dos guias de 

regimes de saúde baseados nas tábuas de saúde dos árabes, extensamente divulgados no 

ocidente até o século XVI, que influenciaram a criação dos regimentos de saúde, conhecidos 

nas traduções latinas como Tacuinum sanitatis.
51

 

Físicos e tradutores foram responsáveis pela produção e organização de diversas obras 

que orientaram a prática médica no ocidente latino. Por meio das sínteses do conhecimento de 

obras muitas vezes incompletas os compiladores, influenciados por obras árabes, buscaram 

compilar o conhecimento sobre a farmacologia e a cirurgia, assim como o diagnóstico e o 

prognóstico médico, além dos regimes de saúde. No século XIII, uma coleção de textos das 

autoridades antigas e medievais sobre as teorias médicas racionais, conhecida como 

Articella,
52

 produzida em Salerno, orientou o ensino médico nas cátedras de medicina.  

Nessa mesma escola, compilou-se, no Tractatus de herbis et plantis, os saberes que 

aliavam o conhecimento prático sobre a botânica medieval e a teoria terapêutica, relacionando 

o texto e as imagens sobre as plantas como estratégia de comunicação bastante eficiente, cuja 

reprodução por meio de manuscritos iluminados permeou até a sua publicação impressa, no 

século XVI. Sob a influência da tradição patrística e das recém-recebidas obras do mundo 

greco-romano e dos árabes, bem como a partir das sínteses dos saberes – reduzindo ao seu 

                                                 
51

  Essa tradução latina do tratado árabe Taqwimal'shihha do cristão que viveu na escola de Bagdá, Ibn Butlan, 

baseia-se nos princípios hipocráticos apreendidos por Galeno sobre a harmonia dos humores corpóreos para a 

manutenção da saúde e teorias sobre as causas externas que afetam a saúde. Esse guia de dietética foi 

amplamente divulgado e lido não só por práticos da medicina, mas encomendado também por nobres que 

ostentavam edições luxuosas, iluminadas com tábulas sobre o bem-estar, as estações do ano, as ervas e as 

plantas medicinais e os conselhos para prolongar a vida e manter a saúde (HOENIGER, 2006, p. 52-53). 
52

  Esses textos incluem os Aforismos e Prognósticos de Hipócrates, o excerto galênico da Ars parva, assim 

como seus tratados essenciais Sobre as Urinas e Pulso; além dos extensivos compêndios de Galeno escritos 

por Hunayn ibn Is’haq (Johannitius), conhecido como Isagoge Ioannitii in tegni Galeni, traduzido por 

Constantino Africano (ARIKHA, 2007, p. 93). 
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conteúdo essencial –, os mestres escolásticos produziram coletâneas comentadas segundo as 

disciplinas que guiaram o ensino universitário (ALESSIO, 2017, p. 413; GIVENS, 2006, p. 

116).  

Também muitos comentadores e tratadistas quinhentistas foram citados por Orta, 

sendo chamados genericamente pelo médico judeu de “modernos”. Isso revela que, apesar do 

distanciamento geográfico em relação aos centros intelectuais do Ocidente, Garcia manteve-se 

ciente das discussões botânico-farmacológicas pertinentes entre o círculo de naturalistas e 

botânicos contemporâneos a ele. Portanto, significa que continuou atualizando sua biblioteca 

pessoal ou consultando a biblioteca de amigos médicos, dos mosteiros e dos Hospitais, ou 

mesmo evocando alguns autores pela memória. Além das vastas citações aos comentadores 

modernos de Dioscórides, há referências aos grandes naturalistas da República das Letras que 

empreenderam grandes catálogos botânicos, como o alemão Otto Brunfels (1488-1534). 

Ademais, faz referência indireta ao seu conterrâneo albicastrense, o humanista e médico 

Amato Lusitano. Faz ainda duas referências ao livro de medicamentos do frade franciscano 

natural de Sevilha, Bernadino de Laredo (1482-1540), o seu Modus faciendi cum ordine 

medicandi (Sevilha, 1527), uma obra amplamente impressa na Península Ibérica em 

castelhano vulgar (COL, cap. XXIII e XXX; MELO, 1892, p.66-67).  

Basicamente, essas obras botânicas e de História Natural comentadas se preocupavam 

com questões de ordem prática que os antigos naturalistas também tentaram responder, tais 

como a procedência, o armazenamento, as técnicas de manipulação e de jardinagem. A 

identificação correta das plantas exigia, em primeiro lugar, uma descrição que conseguisse 

transmitir o formato das folhas, a grossura e a dureza do caule, suas raízes, frutos, flores e 

aromas, num esquema sensorial que ainda se valia da comparação com plantas mais 

familiares, muito próximo do que Teofrasto, Plínio e, principalmente, Dioscórides outrora 

utilizaram.  

Além dessas enciclopédias e traduções comentadas de História Natural e botânica, 

outra obra contemporânea fundamental para o conhecimento textual de Orta foi a compilação 

italiana já mencionada neste capítulo, a obra Delle navigationi et viaggi, impressa em Veneza 

nas edições de 1550, 1556 e 1559, dividido em três tomos, do humanista e historiador italiano 

Giovanni Battista Ramúsio. Foi vastamente publicado em edições venezianas até o XVII, 

compilando os vários relatos de historiadores antigos
53

, viajantes e comerciantes medievais e 

                                                 
53

 No primeiro volume (Veneza, 1556), nos livros XXVI, XXVII, XXIX e XXX, estão parte da obra Anabásis de 

Alexandre Magno e do Indica do historiador antigo, Lúcio Flávio Arriano Xenofonte (86 – 175 d.C), cujas 
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modernos, como a viagem de Marco Polo (1254-1324) e Niccolò de Conti (1395-1469) no 

volume III (1556), além dos relatos e cartas de navegadores e tratados de naturalistas 

portugueses, castelhanos, franceses e italianos sobre os descobrimentos e as descrições sobre 

o mundo nos volumes I e II (1550 e 1559). No primeiro tomo, constam os livros sobre o 

conhecimento do mundo oriental pelos portugueses, em que possui excertos da Suma 

Oriental, de Tomé Pires, e o Livro, de Duarte Barbosa, a partir de versões censuradas e 

controladas pela coroa portuguesa. Segundo Teresa Nobre de Carvalho (2012, p. 302), 

certamente Orta possuía os três volumes da obra. 

O autor em exame não costuma sobrepor os argumentos das autoridades ao 

conhecimento experimentado, como normalmente ocorria nas cátedras de ensino mais 

tradicionais. Ao mesmo tempo, Orta se opôs a outras tendências nascentes no conhecimento 

moderno. Ocorreu que as bases do ensino escolástico tradicional no quatrocentos foram 

abaladas pela urgência de novos problemas e novas necessidades científicas, que, 

consequentemente, promoveram uma reavaliação das bases do conhecimento escolar. No 

século XVI, um dos pontos mais atacados do conhecimento medieval foi sua matriz árabe. 

Nos centros de saberes e universidades quinhentistas menos tradicionais e mais influenciados 

pela crítica filológica e pelos estudos do grego, essa oposição às fontes de médicos árabes foi 

maior.  

Estão presentes no Colóquios as tensões dessas matrizes científicas e textuais das 

ciências no Renascimento entre a tradição galênica arabizada do medievo cristão e o 

humanismo médico italiano com emergência das releituras e traduções latinas das obras 

gregas. No Colóquio dos Aloés, após Ruano citar um trecho em que o naturalista francês Jean 

Ruélio questiona a composição das pirolas (pílulas) de Rhazes readaptadas do médico antigo 

Rufo de Éfeso (séc. I e II d.C), Orta repreende Ruano:  

 

RUANO – Diz Ruelio que as pirolas de Rasis, que se dão na peste 

compostas por Rufo, levam aloés e mirra, amoníaco, temiama e vinho. E diz 

o Ruelio, que porque causa estes Maumetistas haviam de tirar o amoníaco e 

temiama e vinho, e haviam de acrescentar mais açafrão? 

ORTA – Não vos queria ver tão afeiçoado a estes escritores modernos, que 

por louvar muito aos Gregos dizem mal dos Arábios e de alguns Mouros 

nascidos na Espanha, e de outros da Pérsia, chamando-lhes maumetistas 

bárbaros, que eles têm por pior epíteto que quantos há no mundo, em 

especial os Italianos [...]. E portanto, vos digo que eu não nego a mezinha de 

Rufo ser a que eles dizem e ser muito boa, mas digo que as pirolas de Rasis, 

                                                                                                                                                         
informações baseiam-se nos relatos das guerras macedônicas na Índia durante a expansão do imperador 

Alexandre Magno sobre o norte desse subcontinente. 



84 

 

de que usamos, são muito boas e por muito experimentadas, e o açafrão se 

põe nelas por ser muito cordial e abridor, e por outras virtudes muitas que 

tem. (COL, cap., II). 

 

Após valorizar a mezinha de Rhazes atacada por Ruélio, Orta caracteriza os autores 

contemporâneos, principalmente os italianos, pelo demasiado apego aos clássicos e pela 

desvalorização do saber árabe, absorvidos no texto médico medieval. As tendências 

científicas na Europa renascentista eram muitas e existiram diferentes relações com o saber 

textual, com a experiência prática mais ou menos metodizada e ainda dispersa numa 

multiplicidade de correntes filosóficas, como as neoplatônicas, a aristotélica e as empíricas. 

Porém, a partir da identificação dos textos e autores citados por Orta, encontramos vertentes 

científicas que marcaram grande parte dos naturalistas e médicos, como foi a predominante 

nos centros italianos. Além do naturalista Ruélio, Orta fez referência aos humanistas e 

naturalistas de Ferrara, o veneziano Nicolau Leoniceno (1428-1524),
54

 e seu discípulo, 

Antonio Musa Brasavola (1500-1555).
55

 

A Universidade de Ferrara, um dos mais importantes centros urbanos italianos, 

financiada por uma cultura intelectual nobiliárquica, distinguiu-se no estudo da natureza pela 

figura de seus proeminentes investigadores na recuperação e crítica literária das autoridades 

greco-romanas. A defesa da submissão do texto à crítica filolológico-histórica, a valorização 

do texto original grego em detrimento da disseminação do texto arabizado, além da 

proeminência dessa universidade sobre a investigação natural da botânica médica esteve 

relacionada às influências do pensamento do mestre Nicolau Leoniceno e à sua defesa do 

estudo das humanitatis.  

Seu legado forneceu a compilação de excertos e livros-base de Hipócrates, Galeno, 

Plínio e Dioscórides, assim como a tendência dessa Universidade em rechaçar os comentários 

e as traduções arábicas que, para o humanista, haviam desvirtuado ou corrompido o sentido 

dos textos originais. Nessa lógica, apenas a partir de um movimento de leitura das fontes 

                                                 
54

  Citado no Colóquio do Cálamo como “Lyoniceno” (COL, cap. XI), é facilmente reconhecido como o 

filólogo humanista de Ferrara. Ainda, há uma referência indireta a Nicolau Leoniceno no Colóquio das 

Mangas acerca da controvérsia quinhentista sobre a origem da sífilis, conhecida pelos nomes de “morbo 

gálico”, pelos italianos, e “morbo itálico” ou “napolitano”, pelos franceses. Como notado por Ficalho, 

existem as obra de Leoniceno, importante para o início da controvérsia, Libellus de epidemia quam Itali 

morbum gallicum (Veneza, 1497). 
55

  O botânico e filólogo italiano, caracterizado por Ruano como um “diligente escritor” (COL, cap. XXVI), foi 

professor da Universidade de Ferrara e proeminente nos estudos botânicos e traduções dos textos greco-

latinos. Orta citou vastamente o seu famoso diálogo em latim sobre os simples, o Exame de todos os 

medicamentos simples (Examen omminium simplicium medicamentorum), Fratres, de 1537 (COL, cap. XIV, 

XIX, XXVI, XXX e LVII). Pelo volume de citações e pelo apreço pela obra, é muito provável que o médico 

português possuísse um volume latino dela, que deve ter exercido bastante influência na escolha do gênero 

dialógico em assuntos de farmacologia e medicina. 



85 

 

originais se resgataria uma interpretação fidedigna. Em De Plinii et aliorum in medicina 

erroribus (Ferrara, 1492), uma resposta aos defensores de Plínio na república florentina, as 

interpretações e traduções medievais são atacadas, assim como a própria autoridade de Plínio 

é posta em questão. Por outro lado, os gregos em Ferrara foram muito louvados entre os 

tradutores da faculdade de Medicina (ANDRADE, 2013, p. 74-76). 

Opondo-se às perspectivas que diminuíam a importância do saber arabizado, Orta 

nutriu uma admiração por esses autores e, em algumas questões, exaltou o conhecimento dos 

árabes em maior medida que das próprias autoridades. Sobre as questões farmacológicas, para 

o naturalista português, os árabes eram mais doutos que os próprios gregos. Grande parte das 

mezinhas utilizadas por Orta haviam sido introduzidas pelos árabes, principalmente os 

compostos de açúcar (os chamados electuários) da cana tabashir,
56

 usados como 

expectorantes, além dos supositórios e dos laxantes de ameixas e tamarindo, os xaropes de 

marmelo, as águas de violeta e rosas (PLOUVIER, 1999, p. 201-202). 

No Colóquio da Maça e Noz, há uma controvérsia entre a identificação da maça dos 

árabes com o macir dos gregos, além de se estes últimos, junto a Plínio, teriam conhecido a 

noz-moscada: 

 

RUANO – Galeno conheceu esta noz e maça, ou Dioscórides, ou outros 

alguns Gregos, ou Plínio? 

ORTA – Galeno faz capítulo no sétimo livro dos simples e diz que se traz da 

índia, e porém a outros muitos e a mim parece que não conheceu a maça, 

posto que a chame macir [...] quanto mais que Averrois diz que esta é uma 

das mezinhas que não conheceo Galeno, e a muitos modernos pareceu o 

macir dos Gregos e a maça dos Arabios serem diversas mezinhas [...] quanto 

mais que Dioscorides e outros dizem ser casca de raiz, e não de fruto; e 

Plínio afirma não conhecer este macir; quanto mais que, se estes Gregos 

conheceram a maça, não puseram em silêncio a noz, porque nenhum deles 

falou dela; e do macir souberam tão pouco, que Galeno diz trazer-se da 

índia, e Dioscórides trazer-se da Barbaria; por onde parece que nenhum 

conheceu a maça: nisto não deve haver alguma dúvida. (COL, cap. XXXII). 
 

Tanto a macir e a noz-moscada eram simples provenientes do extremo Oriente, 

localizados no arquipélago de ilhas da Indonésia, mais propriamente em Banda, uma das 

possessões portuguesas e principal fonte das finas especiarias muito bem conhecidas pelos 

lusitanos desde Tomé Pires. Também já eram muito bem conhecidas por viajantes árabes e 

foram catalogadas séculos antes, na farmacologia de Serapião e Avicena. Ao contrário dos 

árabes, aqueles simples estavam muito longe para serem familiares aos autores gregos ou 

                                                 
56

  Ver o glossário, Anexo F, p. 153. 
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latinos da Antiguidade que, dessa forma, foram localizados com imprecisão para Orta, que 

estava mais bem informado da proveniência delas mesmo não tendo viajado além da costa da 

Índia.  

Na continuação do mesmo Colóquio, o personagem Ruano, apegado aos comentários 

dos modernos italianos, reproduz o desdém aos autores árabes caros aos medievais como 

“bárbaros” e insiste que os antigos poderiam ter conhecido aqueles produtos por outros 

nomes, sem identificar quais autores modernos teriam feito essa colocação: 

 

RUANO – Pois não falta dos modernos quem diga que o chrisobalanus 

escrito de Galeno é a noz dos Arábios. 

ORTA – Eles não tem razão, e tem contra si muitas coisas que lhe falecem, 

na feição, e na cor e no sabor. 

RUANO – Os Arábios souberam da noz ou da maça alguma coisa? 

ORTA – Senhor, sim. Em especial Avicena falou mais distintamente. 

RUANO – Pois Serapião alega aos Gregos nestas mezinhas. 

ORTA – Fez isso porque havia medo de dizer coisa contra os Gregos, e não 

vos maravilheis disto, porque eu, estando em Espanha, não ousaria dizer 

coisa alguma contra Galeno e contra os Gregos, quanto mais que, bem 

oulhado, não é muito serem umas mezinhas em uns tempos conhecidas e em 

outros não, porque sempre se acham novas; e certamente que, se os Gregos 

souberam do pau da China, muito o louvaram, e fora bem celebrado deles; 

mas Averrois ousadamente diz que eram certas mezinhas, que os Gregos não 

conheceram. 

RUANO – Ora pois quereis sair com a vossa em imitar esses bárbaros [...]. 

(COL, cap. XXXII). 

 

Assim, além de ter conferido mais destaque ao conhecimento da farmacologia 

Oriental, principalmente do extremo Oriente, Orta criticou o predomínio dos gregos no 

conhecimento botânico-médico produzido nas universidades em Espanha. Afastado desses 

centros formais de saber, baseados no ensino catedrático mais textual e teórico, Orta estava 

numa posição mais confortável para opor-se com mais veemência às informações das 

autoridades sobre os simples, que constantemente revelavam-se incompletas ou incorretas 

pela experiência. Também se sentia à vontade para demonstrar seu desconforto quanto ao 

fascínio e demasiado apego a esses textos que influenciavam na forma como o conhecimento 

era validado.  

 

2.4 O saber prático-experiencial de Garcia de Orta  

 

As respostas do autor em exame, comprometido em “[...]Orta – dizer as cousas que sei 

bem sabidas e as em que tenho dúvida, com juramento de falar muita verdade” (COL, cap. I), 
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ao curioso interlocutor são mais baseadas em sua experiência e observação pessoal, inclusive 

porque a experiência tem sentido polissêmico. Em primeiro lugar, na experiência da atividade 

profissional como físico e manipulador de mezinhas, testando medicamentos e observando 

seus efeitos nos pacientes. Fartos exemplos de sua experiência médica são expostos, 

integrando-se ao repertório mnemônico do prático, tais como o tratamento do herdeiro do 

Nizamaluco, a cura dos tremores do Nizamoxa e o desenvolvimento de mezinhas a partir do 

erro e do acerto, como a sua fórmula da água destilada de pau da china no alambique (COL, 

cap. II, XI e XLVI). 

Além do mais, não é só figurativamente na lírica camoniana dedicada ao autor e patrono 

presente no impresso goense que a horta e o jardim se relacionam com o naturalista 

português. Esses espaços, no Colóquios, tem dupla função: são lugares literários comuns, 

onde diálogos e reflexões são realizados entre os personagens num locus amoenus.  

Também, cumprem funções de comprovação e investigação científicas, pois a horta 

pessoal de Garcia, em sua casa em Goa e na propriedade em Bombaim, além do jardim dos 

reis, hortas de rendeiros e dos Hospitais,
57

 se configuram importantes espaços de experiência 

da obra. No Colóquio das duas maneiras de Galanga, após diferenciar os arbustos, os 

formatos das folhas e as cores das flores, descreve como são cultivadas espécies de gengibres 

do sudeste asiático, as Galangas da China e de Java: 

 

ORTA – Semeiam-se das raízes delas mesmo como os gengibres, e não de 

outra maneira, ainda que acheis escrito o contrário não o creais, por que nem 

Avicena nem Serapião nem outros Arábes tiveram dela notícia somente 

confusa, e por que era de duas maneiras [...] não falaram nisto como homens 

que sabiam disto bem, senão as apalpadelas. [...] E porque falam desta 

maneira, assaz será pera vos conhecerdes ambas de vista, assim secas como 

verdes, por que eu vou-las mostrar hoje. (COL, cap. XXIV). 

 

Ao argumentar sobre os equívocos dos árabes sobre a sua propagação por sementes, 

prova a sua observação – de que se propagam pelos seus rizomas, como os gengibres – 

mostrando os simples. É possível pensarmos, a partir do detalhamento das descrições e 

comparações, que os simples eram cultivados pelo físico português. Essa hipótese reforça-se, 

sobretudo, na análise do Colóquio sobre as frutas da Jaca, jambolões, jambos e jangomas, 

onde existem fartos exemplos de observações explicitamente sobre frutas e árvores 

                                                 
57

  No Colóquio do Amomo, no reino do Balagate, notou o cultivo de alguns simples mais incomuns para a 

confecção dos teriacais e xaropes particulares do rei, entre eles flores como as violetas: “ORTA – [...] vi 

violas semeadas em hortas deste rey” (COL, cap. IV). No Colóquio do Cálamo, observou as plantações desse 

simples muito comum na medicina ayurvédica e árabe: “ORTA – E esta mezinha é em Goa muito usada e 

em toda a India se semeia, e aqui em Goa nas hortas cresce pouco” (COL, cap. XII).  
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observadas de seu jardim, apresentando suas árvores de jambo, jaca e jamgoma:
58

 “ORTA – 

Desta varanda vereis nesta horta minha as árvores [...]”. Sobre a jaca, após descrever a árvore 

e como o fruto nasce no tronco, não nos ramos, como normalmente as frutas crescem, 

salienta: “ORTA – e por fazer mais certo, aqui vos amostrarei a jaca, donde estas foram 

tiradas. E veja aqui [...]” (COL, cap. XXVIII). Mais importante que descrevê-la para Ruano, 

era mais valoroso mostrá-la.  

Também, nesse Colóquio há referências aos negócios e arrendamentos de Garcia de 

Orta nos tratos de especiarias em sua propriedade. É de seu cultivo em Bombaim que vem um 

cesto de uma fruta indiana:  

 

SERVA – Um homem está ali, que traz recado do rendeiro de Bombaim. 

ORTA – Venha cá. 

CAPITÃO – Estas cartas me deu o vosso rendeiro, e este cesto de 

jamgomas. (COL, cap. XXVIII). 

 

É interessante que Garcia de Orta não apresenta os seus interesses comerciais de forma 

evidente no Colóquios, pois realça que seu grande interesse é conhecer os simples e 

compostos da Índia. Porém, atentando-se sobre o pouco ou não dito pelo autor por intermédio 

do personagem, recolhemos informações e indícios que podem integrá-lo às redes individuais, 

que tangenciavam os tratos e monopólios do rei, empreendimentos pessoais que se 

multiplicavam ao longo do reinado de D. João III, como já mencionado no capítulo anterior. 

Além das informações de seu rendeiro, no Colóquio da Canela..., após dissertar sobre o 

melhor e mais caro cinamomo, que é o do Ceilão, fala sobre a chegada de “um meu navio” 

(COL, cap. XV).  

Ainda, no Colóquio da raiz da China, diz que ao chegar em Goa de Portugal, em 

1534, trouxe consigo a quantidade de “cinco quintais
59

 do pau chamado guaiacão”,
60

 

conhecido como pau-santo, um simples americano muito utilizado na cura de muitas chagas. 

Orta diz que lucrou com a venda desses: “Orta – [...] e eu vendi o que trouxe por mil 

cruzados.” (COL, cap. XLVII). 

Dessa forma, o interesse comercial também foi um importante motivo para Orta 

interessar-se pelas plantas e especiarias e, ademais, uma grande fonte de conhecimento sobre 

os simples verdadeiros e falsos, as variedades, a ciência sobre as rotas comerciais, os locais de 

                                                 
58

  A Flacourtia jangomas é uma grande árvore frutífera, de tronco espinhoso, notada por Orta, natural da África 

oriental e da Índia.  
59

  Um quintal português correspondia a cerca de quatro arrobas (aproximadamente sessenta quilogramas), 

portanto, o físico afirma ter levado nas naus cerca de trezentos quilogramas da planta.  
60

  Planta americana conhecida como pau-santo, capaz de eliminar o suor e a urina. 
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venda e as técnicas de plantio. Informações que eram colhidas nas feiras e bazares, onde as 

notícias e os boatos corriam entre os mercadores e boticários; foi nos espaço dos quintais 

arrendados em Bombaim, ou mesmo em sua horta e jardim pessoal em Goa, que exerceu 

atividades cotidianas da jardinaria – acompanhando o crescimento dos brotos e frutos, a 

preparação do solo, a semeadura e plantio das mudas, o controle das pragas, da luminosidade 

solar e umidade, desenvolvendo técnicas de acondicionamento e aclimatização de plantas –, 

lugar em que Garcia recolheu muitas das informações sobre as características mais singulares 

dos espécimes, podendo fazer um trabalho comparativo entres os simples. 

A necessidade de transmitir na escrita do diálogo que provou a partir do objeto em 

mãos, não no especulativo, reforça a valorização dos sentidos em Orta. As sensações são os 

principais meios de se conhecer a natureza para o físico. Como testemunha de vista,
61

 pelo 

olhar para descrever e presenciar os eventos, pelo olfato para qualificar os simples mais 

aromáticos e diferenciá-los dos produtos podres dos frescos, mais o paladar para demonstrar e 

provar os simples pela sua “doçura” e “azedor”, como destacado no Col. da Jaca..., ao 

provarem as Jamgomas e as mangas indianas no Colóquio das mangas (COL, cap. XXVIII e 

XXXIV). 

Ainda, entre as informações observadas pessoalmente em suas andanças e viagens, 

pelas feiras e nas Cortes
62

, Orta valeu-se constantemente de informações colhidas de pessoas 

“dignas de fé” (viajantes, físicos, boticários e rendeiros) na falta de informações em primeira 

mão, principalmente para saber os locais de origem e as rotas de comércio, além dos nomes 

dos simples em português, castelhano, latim, grego, árabe, pérsico, sânscrito e malaio. 

Também se interessou em saber, em cada colóquio, os seus usos pelos físicos mulçumanos e 

hindus, decorrentes do uso popular ou provenientes da tradição médica árabe e ayurvédica.  

Como podemos ver ao longo do Colóquios, essas informações indiretas poderiam ser 

provenientes de comerciantes de especiarias e simples, como mercadores, droguistas e 

boticários, ou, ainda, médicos letrados das Cortes ou práticos muito reconhecidos. No 

Colóquio dos Aloés, Garcia recolhe relatos sobre a proveniência de certos alóes e suas rotas 

de comércio: “ORTA – [...] soube de um rico mercador e bom letrado, a sua guisa, que serviu 

de secretario aos governadores, chamado Coje Perculim”; adiante, confronta as informações 

com outras fontes colhidas na corte do “Nizamaluco”, identificado por João Cabral (2015, p. 

                                                 
61

  A exemplo de seus testemunhos, negou informações por ter visto pessoalmente: “ORTA – andei pelo sertão 

desta Índia, mais de duzentas léguas de caminho” (COL, cap. II). Assim, observou a existência da erva-

babosa por todo o interior da região norte da Índia, e não somente pela costa marítima, como informado por 

Ruano, tendo em vista as informações de Dioscórides no livro III. 
62

  Seu percurso acompanhando as missões, sob a tutela de D. Martim Afonso, garantiu-lhe acesso às cortes dos 

sultões aliados, frequentemente citados por Orta e recolhidos na biografia de Manuel de Melo (1886). 
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85) como o sultão Burhan Nizan Shah I (1510-1553), soberano do sultanato de Ahmednagar, 

na Índia Central:  

 

ORTA – E depois disto fui ver ao Nizamoxa, que é um rei dos mais grandes 

do Decão, chamado o Nizamaluco, além de ser letrado pelo seu modo, 

sempre tem físicos da Pérsia e da Turquia, a quem dá grandes rendas, dos 

quais soube isto mais perfeitamente [...]. (COL, cap. II). 

 

Assim, o diálogo entre Ruano e Orta foi estabelecido partindo das vivências de Garcia 

de Orta relacionadas às suas missões enquanto funcionário da Coroa e aos interesses pessoais 

(no exercício da prática médica e como mercador-droguista) imersos nesse cosmo, que lhe 

proporcionaram informações úteis sobre a natureza (sobretudo botânica) indiana e o 

aperfeiçoamento da arte farmacológica. Por sua vez, priorizou as informações sensoriais e 

indiretas colhidas dos médicos e boticários muçulmanos por estarem eles mais familiarizados 

com Avicena e, portanto, com a farmácia/medicina galênica. Tendo em vista esses critérios, 

julgou os relatos e testemunhos que entendeu serem mais críveis, opondo-os ou confirmando 

constantemente as informações dos autores modernos e das autoridades evocadas por Ruano.  

 

2.5 O naturalismo animista e a medicina hipocrático-galênica 

 

Garcia de Orta, nas curas que empreendeu, preocupou-se com os sintomas e 

características fisiológicas do doente, mas também com os aspectos naturais e extra-corporais 

que influenciavam o corpo. No Colóquio da Raiz da China, discute o uso do guaiacão e da 

raiz da China no tratamento da sífilis venérea. O primeiro simples, proveniente da América do 

Sul e popularizado pelo naturalista e médico castelhano Gonzales Fernandez de Oviedo, foi o 

mais utilizado no tratamento dessa doença que assolou a Europa do século XVI.  

Com a falta de disponibilidade do simples americano que Orta indica ter trazido de 

Portugal em 1534 em virtude do insucesso em seu cultivo, conheceu o uso medicinal da raiz 

da China por indicação de um físico do Bahadur Scháh, o sultão do Guzerate, aliado dos 

portugueses. Diz que por esse físico soube do exemplo de um homem rico curado daquele mal 

por físicos chineses a partir do simples oriental. Dessa forma, o autor afirma ter passado a 

utilizar a planta, apontando a raiz ou pau da china (um simples natural do Oriente mais 

acessível) como o sucedâneo da planta americana por suas propriedades similares. Completa 

que, na administração do guaiacão e da raiz da China, passou a preferir a asiática nas curas. 

Trata-se do exercício de uma prática substitutiva da farmácia antiga absorvida por Galeno e 
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Dioscórides, divulgada pela literatura farmacêutica do medievo: na falta de uma droga, o 

físico deveria utilizar outra de natureza parecida, aplicando o princípio quid pro quo, 

substituindo uma coisa por outra (TOWAIDE, 2012, p. 21-22).  

Do paciente, deveria: “ORTA – [...] considerando primeiro a qualidade e compleição 

do enfermo e a natureza da enfermidade, e o tempo e a região, se é fria, se quente, e o sexo e a 

idade de quem o toma.” (COL, cap. XLVI). 

Essas informações eram cruciais para a manipulação correta das dosagens das raízes e 

caules do simples diluídas em algum solvente (como a água rosada, um refrigeratório aplicado 

em clima quente, e o vinho, que possuía qualidade e, portanto, era mais usado nos climas 

frios) ou destiladas no alambique, procurando uma maior eficácia da ação do fármaco. Isso 

porque o medicamento era uma intervenção que procurava opor-se às forças que agiam sobre 

o enfermo. Somente compreendendo essas forças antipáticas e simpáticas que agiam dentro 

do corpo e fora dele podia-se usar as estratégias terapêuticas corretas e necessárias à 

restauração da saúde.  

Isso significa que, ao mesmo tempo em que o personagem Orta buscava não se 

submeter à autoridade dos antigos, sua compreensão sobre a natureza enquanto físico 

dependia das concepções filosófico-médicas que guiavam a ação dos simples e compostos na 

estrutura do pensamento médico ocidental. Essas influências são, em primeiro lugar, da 

literatura médica sistematizada pelo saber escolástico cristão, que estruturou o pensamento 

médico racional ao redor das concepções do naturalismo aristotélico e das teorias médicas 

hipocráticas sistematizadas por Cláudio Galeno sobre a fisiologia do corpo humano em torno 

da teoria humoral e dos temperamentos. 

A fisiologia humana era compreendida a partir dessa teoria humoral, que considerava 

a constituição do corpo humano a partir de quatro líquidos: o sangue, a fleuma, a bílis amarela 

e a bílis negra, provenientes respectivamente do coração, dos pulmões, do fígado e do baço. 

Espelhavam-se na Teoria dos quatro elementos constituintes da physis no naturalismo 

aristotélico, absorvidos das ciências pré-socráticas: o ar, a água, o fogo e a terra, qualificados 

em quente e úmido, fria e úmida, quente e seco, e fria e seca. O desequilíbrio entre esses 

líquidos, o excesso ou o acúmulo deles nas partes erradas do corpo significava que o paciente 

padecia de algum mal. Na teoria hipocrática, isso se dava internamente, pelo cozimento dos 

humores, pela febre e/ou em reação a fatores externos. 

Para fazer o diagnóstico, Orta analisava os sintomas, além de considerar características 

mais específicas do paciente, como idade e sexo, além do temperamento natural dos humores 

do indivíduo, já que, frequentemente se deparava, nas curas, com reações diferentes nos 
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pacientes. Essa arte, aperfeiçoada por Claudio Galeno, partia da investigação dos sintomas 

pela coloração da urina, temperatura corporal e pulsação, junto à análise da compleição e 

temperamento predominante do doente, caracterizados pelos tipos sanguíneo fleumático, 

colérico ou melancólico. Por essa razão, no Colóquio citado, Orta sentiu a necessidade de 

“retificar” receitas da mezinha de água destilada de raiz da china, considerando casos onde 

“se muito esquenta o paciente” (COL, cap. XLVI).
63

 

O médico, na continuação da mesma explicação, exortando sobre diferentes reações ao 

simples, recomenda uma diferente quantidade, junto a uma dieta específica para o clima e a 

região europeia:  

 

ORTA – Outros vi que o tomaram muitas vezes, e a derradeira lhe 

aproveitou, e as outras não. Parece ser que eram os humores mais frios. E de 

meu conselho havendo vossa mercê de dar lá em Portugal o pau da China, 

levando-vos Deus lá a salvo, acrescentando a quantidade que cá damos, 

porque a terra é mais fria; e fazer como cá fazemos, quando a necessidade é 

muita, comer galinha cozida com a água do pau, e às vezes pão amassado 

com a mesma água, segundo que a necessidade houver. (COL, cap. XLVI). 

 

Orta considera a aplicação de uma terapêutica diferente em Portugal dadas as 

influências de fatores externos ao corpo pela temperatura mais fria de Portugal, em contraste 

com a mais elevada da Índia. As influências externas baseavam-se no entendimento de que o 

corpo era o microcosmo da natureza, estando o temperamento humano alheio às mudanças 

climáticas, das estações e dos ventos. Além da terra, há a influência sofrida do mundo sub-

lunar pelo lunar na ação dos astros e da lua, como reforçado por Galeno e perpetuado pelos 

físicos do medievo no estudo da Astrologia, como pela monja Hildengarda de Bingen, em 

Causa e Tratamentos, no capítulo Sobre os efeitos da Lua, que endossa como os humores do 

homem também se modificam sob a influência desse astro. Esse entendimento aportava-se 

nos pressupostos cosmológicos da causalidade dos céus sobre o mundo sublunar e da 

corruptibilidade da matéria inscritas no livro dos Cometas, de Aristóteles. 

Por essa razão, muitos físicos continuavam a utilizar os chamados Calendários dos 

físicos, uma espécie de livreto formado por folhas de pergaminho presos por um cordão, mais 

comuns nos séculos XIV e XV. Esses livretos possuíam imagens do corpo humano 

relacionadas ao zodíaco, com os pontos de flebotomia e com pequenos textos auxiliares úteis 

                                                 
63

  “ORTA – Regra geral é xaropar e purgar os homens antes que o tomem, e se o mal é muito grande, fazemos 

xaropes solutivos. E porque pela maior parte é este negócio fleuma [...] Se o enfermo se esquenta muito, 

damos-lhe a água de pau em menos cozedura, ou misturamos-lhe água de envidia ou de fumus terrae, se a há, 

ou de língua de vaca, se se acha, e se muito se esquenta o paciente, deixa o pau e toma outra vez mais 

oportuna e conveniente para isso. [...].” 
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para consultas rápidas do físico. Estabelecendo relações entre a ação dos corpos celestes em 

cada mês com o funcionamento do corpo do doente, as tábulas desses calendários auxiliavam 

a prática médica no diagnóstico e nas decisões terapêuticas, como no prognóstico da doença 

(JONES, 2006, p. 10).  

Mesmo para os físicos do Renascimento que tentavam dissociar a Medicina da 

Astrologia ou se afastar do racionalismo tomista em busca de conhecimentos experimentais, o 

conhecimento da physis buscava compreender os segredos e motivos impressos nas coisas, 

movidas por entender as leis e as relações analógicas que agiam sobre a natureza, pois mesmo 

nas tradições aristotélicas tomistas, neoplatônicas e mágico-herméticas que se disseminavam 

sobre as ciências no Renascimento, buscava-se uma investigação da natureza profunda entre 

as coisas, compreendendo as relações simpáticas e antipáticas da natureza, nessa impressos os 

motivos e princípios que agiam sobre a matéria. Na doutrina aristotélica sobre a physis muito 

influenciada pelos pitagóricos, raiz filosófica predominante no conhecimento da natureza no 

Ocidente, os seres vivos eram formados pela mesma matéria (provenientes dos quatro 

elementos), e, por sua vez, a forma destas estavam subordinadas essencialmente à alma, a 

enteléquia dos corpos. No De Anima, ela é dividida pelo filósofo grego em três tipos (vegetal, 

animal e humana), agrupando diferentes faculdades ou potências (nutritiva, perceptiva ou 

sensitiva, desiderativa, motora e racionativa ou discursiva).  

Portanto, nessa estrutura do pensamento médico medieval (marcada pela síntese 

escolástica entre a filosofia natural e a metafísica grega lidas de acordo com a escatologia 

cristã dentro do quadro da Criação), exigia-se um conhecimento amplo sobre a natureza e o 

funcionamento do cosmos pelas suas propriedades qualitativas e quantitativas. O 

conhecimento dessas interações profundas, por sua vez, tornou os físicos especialistas da 

natureza, physici, e, consequentemente, da metafísica (POUCHELLE, 2017, p. 175).  

Por essa razão, o estudo da botânica, da mineralogia e dos animais empreendido por 

naturalistas como Orta esteve estreitamente ligado à medicina no uso farmacológico, dadas 

relações de antipatia e simpatia mantidas entre as coisas da physis. Tendo em vista as 

concepções da farmácia galênica, os medicamentos compostos e simples agiam no corpo 

doente pelas propriedades curativas denotadas pela qualidade dos materiais (quente ou fria e 

úmida ou seca), agindo inversamente ao sentido da doença. Assim, os medicamentos eram 

uma estratégia clínica na restauração do equilíbrio dos humores e, portanto, da saúde. Foi 

nessa lógica que os medicamentos atuaram até o século XVIII e, no Colóquios, estão 

presentes os léxicos que expressam essa racionalidade. Orta expressou as potencialidades 

desses medicamentos de “estimular as virtudes expulsivas” do corpo, podendo “purgar”, 
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“expulsar”, “depurar” e fazer “evacuar” os humores excessivos e corrompidos e os venenos 

do corpo pelo suor, fezes, urina, catarro, vômito e também no sangue, por meio dos 

depurativos ou na prática da flebotomia (COL, cap. II). 

Assim, somente tendo em vista essas concepções filosóficas podemos compreender 

completamente os motivos científicos do empreendimento naturalista do Colóquios de Orta. 

Catalogar os simples e compostos, apontar seus sucedâneos, observar o crescimento das 

plantas, inquirir os boticários e droguistas do Oriente, corrigir os nomes e erros dos textos 

antigos e modernos significava compreender profundamente, e de forma mais exata, a 

natureza dos materiais da natureza e aumentar a eficácia dos compostos que agiam sobre o 

corpo doente, restaurando a saúde. 
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CAPÍTULO 3 – O NATURALISMO ORTIANO: AS RELAÇÕES COM AS CIÊNCIAS 

QUINHENTISTAS E SEU LUGAR NA MEDICINA DO ALÉM-MAR 

  

3.1 A valorização da experiência 

 

Como vimos, na chave interpretativa de Orta, as experiências e observações no além-

mar foram balizadoras na construção do conhecimento e na validação dos saberes. 

Representou a necessidade de reavaliar o conhecimento botânico-médico das autoridades 

greco-latinas, uma vez que seus erros e equívocos eram confrontados com o saber aprendido 

de outros mundos.  

Por sua vez, estruturalmente, o ensino de Filosofia Natural e de Medicina das 

academias e Universidades tendiam a reforçar a autoridade dos filósofos da natureza 

aristotélicos e médicos galenistas. Garcia de Orta teceu críticas aos modernos por se apoiarem 

demasiadamente nos pais da Medicina e da Farmácia, tendendo a manter-se no erro dos 

antigos. O Doutor Ruano, no Colóquio dos Aloés, caracteriza os físicos formados nas 

Universidades espanholas de Salamanca e Alcalá de Henares como dados “pouco à prática e 

muito às escolas”; por sua vez, Orta expressa “e vós e eu fizemos o contrário” (COL, cap. II). 

Salvo na disciplina de Anatomia e Botânica do curso de Medicina, onde além da leitura da 

anatomia de Galeno eram feitas pelo menos três dissecações por ano, o ensino médico era 

essencialmente baseado na leitura dos textos da Articella, divididos entre os mestres lentes 

Hipócrates, Galeno e Avicena.  

Junto ao médico português, somam-se outros homens do saber prático e científico de 

seu tempo que constantemente passavam a expressar e a realçar mais os erros dos Antigos e a 

criticar o conhecimento baseado na autoridade desses. Amato Lusitano, nos sete livros que 

compõem sua Centúria de Curas, sobrepôs várias vezes a sua experiência profissional como 

físico às terapêuticas clássicas. É o caso dos comentários da cura da irmã do então papa Júlio 

III, a Dona Jacoba Dei Monte, de cuja corte Amato Lusitano fez parte. Esse caso foi 

diagnosticado pelo físico português como “destilação cálida”, causada pela ingestão de favas, 

cujos sintomas físicos eram a secreção de catarro, ardor e febre. Nos comentários sobre o 

caso, Amato opõe-se à terapêutica de Galeno, discutida por Paulo de Égina e Avicena, e, 

sabendo da resistência em se opor às autoridades, apela para a experiência: “Ora nós, embora 

saibamos que é perigoso emitir opinião entre autores tão graves e importantes, não nos pesará, 

todavia, apresentar o que de longa experiência sabemos.” (CENT, liv. II, cap. 01, p. 11-12). 
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Esse movimento de valorização da experiência que crescia no século XVI, por sua 

vez, não era totalmente inovador. Desde o Baixo Medievo, as doutrinas da Escolástica 

medieval eram criticadas. O historiador Lynn Thorndike (1923, p. 970-971) nos ajuda a 

compreender o impulso da experiência como critério de conhecimento no medievo e suas 

continuidades no conhecimento científico no alvorecer da modernidade. Esse impulso, ao 

contrário do que se possa inferir, foi dado por conhecimentos não estritamente lógicos-

racionais, mas de natureza mágico-herméticos. Tentando desvendar os segredos da natureza, 

esses saberes se tornaram ciências; tais como as ciências especulativas nos séculos XII e XIII, 

como a matemática e a alquimia promovidas pelo médico Roger Bacon e Guilherme de 

Ockam. Thorndike realçou a erudição desses homens que promoveram a circulação de saberes 

e as inovações técnicas, em que a curiosidade sobre os segredos da natureza impulsionava o 

conhecimento experimental da physis, enquanto constantemente recebiam as autoridades do 

mundo antigo com ceticismo. O experimentalismo medieval deu as bases para esse longo 

percurso até a confiança definitiva no racionalismo e no método experimental do século XVII. 

Assim, o Renascimento testemunhou a valorização semântica no uso da palavra 

experimentia por vários caminhos, ora em conflito, ora em concordância com a ratio e a 

autoridade clássica. A racionalidade experiencial-prática de Garcia de Orta derivou-se do 

entrecruzamento de dois caminhos: do humanismo científico, que promoveu uma crítica às 

fontes pela crítica filológica, aliado à renovação dos estudos botânicos; no percurso das 

experiências vividas pelos homens do mar e dos descobrimentos, produzindo novas 

compreensões sobre o mundo.  

 

3.2 O humanismo médico: a investigação prática da Botânica, os jardins e as ilustrações 

naturalistas 

 

O olhar de Garcia de Orta sobre a natureza oriental é de um médico europeu, que, 

parafraseando-o, era mais experimental e menos teórico. O seu conhecimento teórico e 

textual, como inventariamos no capítulo anterior, era essencialmente baseado nos textos 

acadêmicos impressos divulgados nas traduções latinas e vulgares das autoridades (Teofrasto, 

Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Dioscórides) e dos árabes (Avicena, Averrois, Mesué, 

Serapião), comentadas pelos autores modernos (Laguna, Bravasola, Ruélio, Monardes, 

Leoniceno). 

Certamente, o interesse do físico português sobre o estudo da materia medica foi 

despertada em sua formação como estudante de Medicina e Artes em Salamanca e Alcalá de 
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Henares. Nesses centros Garcia de Orta obteve os conhecimentos teóricos e práticos sobre as 

ervas medicinais, pois os acadêmicos eram os principais leitores dessas obras, cujos textos 

eram compartilhados entre mestres e alunos, divulgados na leitura dos lentes das cátedras e 

nas traduções e comentários impressos nos prelos universitários. 

Deve-se acrescentar que Salamanca formou grandes contribuidores do conhecimento 

botânico, tal como Elio Antônio de Nebrija, o glosador de Plínio e médico dos imperadores 

Carlos V e Felipe II, Francisco Lopez de Villalobos (1473-1549), o tradutor e comentador de 

Dioscórides e Andreas Laguna, além de Amato Lusitano (COLMEIRO, 1858, p. 148-156).  

Sobre a produção de conhecimento científico, a Universidade castelhana de Alcalá de 

Henares (1499) contribuiu noutro polo; na produção e edição de obras científicas. Apesar de 

abrigar um número menor de estudantes (entre mil e dois mil estudantes) comparada às 

Universidades mais tradicionais da Península, foi responsável por publicar um grande volume 

de obras científicas de seus prelos, que, segundo o historiador espanhol José María L. Piñero 

(2007, p. 50), imprimiu cerca de 11,1% do volume total dos reinos espanhóis entre 1475 e 

1600. Nos estudos naturalistas, destacou-se o pioneirismo na impressão latina da Materia 

Medica de Dioscórides do humanista francês Jean Ruel (Paris, 1516) na reedição castelhana 

de Antônio de Nebrija (Henares, 1518), que então lecionava Botânica na universidade. 

Entre os acadêmicos de Filosofia Natural e Medicina versados nas línguas antigas que 

adquiriam relevância nas cátedras do curso de Artes, a leitura desses textos fez emergir novas 

questões e relações com o conhecimento do mundo antigo. Ao fazer uma reflexão sobre o 

antagonismo entre as duas culturas no Renascimento, uma literária (humanista) e outra 

voltada para o estudo do mundo físico (científica), Cynthia M. Pyle (2016, p. 126-127) 

demonstra como os humanistas do Renascimento utilizaram a crítica literária e o método 

eminentemente histórico para aplicá-los aos ramos da Filosofia Natural não somente ligados 

ao studia humanitatis. 

O método da investigação histórico-filológico do texto tinha por ideia corrigir a 

corrupção dos glosadores medievais, resgatando das fontes secundárias e dos excertos 

comparados o sentido original e autêntico das obras. A humanização literária forneceu aos 

estudiosos italianos do século XV e ao resto do Ocidente europeu dos séculos XVI e XVII 

ferramentas metodológicas para interpretar criticamente os textos clássicos, não somente 

copiá-los. Essa mudança proporcionou aos intelectuais, primeiramente da Península Itálica, 

uma perspectiva de interpretação que lhes garantisse uma leitura histórica dos eventos e dos 

textos que analisavam. A partir do método histórico-filológico, os intelectuais poderiam 

criticamente negar ou validar as informações que adquiriam. 
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Além das ferramentas metodológicas para interpretar o texto, nesse ambiente de 

circulação de correntes filosóficas, ideais e saberes, os estudiosos da natureza encontraram no 

recurso da observação uma forma de organizar e validar os conhecimentos, sobretudo os dos 

antigos postulados. Um grande indício desse movimento é a função desempenhada pelos 

comentários nos tratados modernos. Nas edições impressas dos textos das autoridades que 

consultamos estão sublinhados comentários modernos logo após os capítulos traduzidos. São 

observações pessoais dos comentadores, corrigindo ou confirmando as informações do texto, 

emendando suposições do autor e novas descobertas em discussão com os seus 

contemporâneos. 

Os humanistas, segundo Karen Reeds (1976, p. 522), além de organizarem os textos 

botânicos e os divulgarem pela imprensa, submeteram esses conhecimentos teórico-escritos 

ao conhecimento prático-experimental da materia medica pela observação e descrição 

naturalista das plantas vivas, valorizando o estudo prático da Botânica como uma disciplina 

dos cursos de Medicina. 

Além dos botânicos, os anatomistas do século XVI também se destacaram por 

abandonar muitas certezas do galenismo. Ambas sempre foram as disciplinas mais práticas 

dos cursos de Medicina, mas, no quinhentos, o olhar naturalista foi sobrevalorizado nas 

dissecações frente às descrições anatômicas dos textos médicos. 

O frontispício da edição impressa e ilustrada da obra de Andreas Vesálio, De humani 

corporis fabrica (Basiléia, 1543), é um indício dessa mudança sob o método vesaliano com 

que a observação do corpo é feita: a dissecação pública é o centro da disciplina e principal 

fonte de investigação sobre o corpo. Essa não seguia o procedimento padrão das dissecações 

das disciplinas de Anatomia, geralmente feitas por cirurgiões frequentemente iletrados, 

enquanto o professor conhecedor dos textos anatômicos de Galeno faz a leitura da obra 

dissociada da dissecação. Vesálio, tal como se reproduziu na gravura do frontispício, 

defendeu em sua obra que o professor de Anatomia deveria ser o responsável pela ministração 

da dissecação, contrapondo as informações obtidas pela investigação prática do corpo ao 

conhecimento dos textos.
64

 

                                                 
64

  No prefácio da obra, Vesálio expressa o descaso dos físicos com as disciplinas de Filosofia Natural mais 

práticas, sobretudo a Anatomia. Para o anatomista, os físicos deixavam as aulas de Anatomia, uma operação 

manual, à cargo dos cirurgiões-barbeiros. Assim, portanto:  

      “[...] Além disso, quando todas as operações foram confiadas a barbeiros, não apenas o verdadeiro 

conhecimento das vísceras pereceu da profissão médica, mas o trabalho de dissecação desapareceu 

completamente. Os físicos não se submeteram à cirurgia, enquanto aqueles a quem o ofício manual foi 

confiado eram incultos demais para entender o que os professores de dissecação haviam escrito [...] e até 

agora essa dispersão perniciosa da arte da cura falhou em evitar o ritual vil nas universidades pelas quais 
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Nos estudos botânicos, a observação in loco ou in situ da natureza era defendida como 

o principal meio de conhecê-la. Essas visitas mediadas pelo mestre se davam nos campos e 

bosques, ou nos hortos e jardins universitários. Essas práticas disseminadas ao longo do 

quinhentos entre os mestres e alunos nas Academias também foram compartilhadas por 

Garcia de Orta na Índia lusitana. Como já destacamos, o naturalista português andou pelo 

sertão do norte da Índia, onde observou uma natureza mais árida, e pela região costeira do 

Malabar. Também, revelou que cultivou plantas no seu jardim em Goa e na sua propriedade 

de Bombaim, as observou nos jardins dos reis hindus e do Hospital Real e nas cercas dos 

frades do Mosteiro de São Francisco, além de outras hortas de boticários e físicos de Goa com 

os quais trocava e comparava espécimes, mas sem nomeá-los (COL, cap. XXIV, XXVII, IV, 

XII).  

Os jardins e hortos eram espaços cercados, cuja natureza era preservada e domesticada 

pelo homem, diferente do bosque, de natureza selvagem. Ambos eram espaços de experiência 

promovidos pelos naturalistas, mas acrescentavam-se aos jardins a possibilidade de criar um 

microcosmo controlado, selecionado pelos jardineiros e que facilitava a observação das fases 

de desenvolvimento dos espécimes. Desde a Antiguidade e pelo medievo os jardins eram 

associados à natureza harmônica que significava, no mundo judaico-cristão, o Paraíso terreal 

ou Jardim do Éden descrito no livro do Gênesis do Velho Testamento. Reproduzidos nos 

mosteiros, foram lugar de refúgio espiritual, onde eram feitas as orações e a leitura dos textos 

canônicos, buscando iluminação divina. Eram também o espaço onde os monges cultivavam a 

maior parte da dieta alimentar e das plantas para as curas, conhecidos como cercas. Por essa 

relação entre alimentação e farmacologia, o jardim Medieval era o hortus medicus, onde a 

domesticação das plantas cumpria funções sanitárias.  

Primeiramente nos jardins italianos, esses espaços foram vinculados às Universidades, 

ligados às cátedras de ensino dos simples da faculdade de Medicina ou às novas cadeiras de 

Botânica. Eram espaços criados para ensino e estudo da botânica medicinal, aperfeiçoamento 

de técnicas de aclimatização de plantas exóticas e catalogação de espécimes. Alguns não 

possuíam ligação com as cadeiras universitárias, sendo mantidos por grandes famílias das 

urbes que financiavam os estudos.  

Os mais antigos e notáveis na Europa certamente foram os italianos. Na região da 

Toscana, foram criados o Jardim Botânico de Pisa (1543), financiado pelo grão-duque 

Cósimo I de Médici (1519-1574), e o universitário de Florença (1545), ambos fundados pelo 

                                                                                                                                                         
alguns realizam dissecações do ser humano enquanto outros recitam as informações anatômicas.” (1542, p.02 

e 03) 
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físico italiano Luca Ghini (1490-1556), que ocupou a cadeira de Botânica em Bolonha. Na 

República de Veneza, havia o jardim da Universidade de Pádua (1545), cuja academia 

destacou-se tanto no estudo prático das plantas quanto da Anatomia pelas dissecações. Em 

Ferrara, cuja Universidade o físico português Amato Lusitano lecionou, a família D’Este 

financiou a construção do Horto Botânico da Universidade (1550). A partir do modelo 

italiano, construíram-se outros hortos e jardins universitários: na França, o de Montpellier 

(1593) e Paris (1597), o espanhol de Valência (1567), além dos alemães de Heidelberg (1593) 

e Zurich (1560) (FELIPPE; ZAIDAN, 2019). 

Foi a partir da observação das plantas dos jardins de Pádua que o médico e botânico 

italiano, Andrea Cesalpino (1519-1603), compôs os dezesseis volumes que fazem parte da sua 

enciclopédia de mais de quinhentas plantas, o De plantis (1583). Foi professor de medicina da 

Universidade italiana, além de diretor do jardim. Formulou um método de catalogação 

binomial das plantas derivado no naturalismo de Aristóteles e Teofrasto, abandonando a 

separação dos simples por ordenação alfabética e por propriedades medicinais. 

Assim, existe uma contribuição mútua entre o naturalista português e os das academias 

europeias. Orta absorveu os procedimentos e interesses divulgados pelos seus mestres 

botânicos. Em contrapartida, descreveu as drogas e plantas dos novos e antigos mundos a 

partir desse olhar europeu. Esses saberes foram incorporados pelos naturalistas, aclimatizando 

as plantas nos jardins e divulgando os espécimes entre os mestres e alunos. Mas, como 

inicialmente acrescentamos neste trabalho, não foi a edição goense a responsável pela 

circulação desses saberes de Orta. 

Destacamos a importância do flamengo Charles de l’Écluse (1525-1609) na 

divulgação desses saberes entre os acadêmicos da Europa. O botânico belga atuou como 

tradutor de tratados botânicos e também frequentemente visitou jardins. Enquanto foi médico 

do imperador germânico Maximiliano II, foi convidado para ser diretor do jardim imperial de 

Viena, na Áustria, cargo que exerceu por mais de 10 anos. Também promoveu muitas viagens 

em campo para observar as plantas silvestres. Sua obra Rariorum alíquota stirpium per 

Hispanias observatarum historia (Antuérpia, 1576) foi produzida tendo como base suas 

observações pessoais feitas nos bosques, campos e hortas hispânicos quando percorreu, entre 

1564 e 1565, os reinos espanhóis e o português. 

Ainda, foi um dos responsáveis por divulgar o conhecimento natural ortiano entre os 

leitores europeus. Conheceu a versão goense dos Colóquios daquela viagem feita nos reinos 

ibéricos, quando visitou a Casa da Índia, em Lisboa, em nome da família alemã dos Függer, 

financiadores de expedições de navios mercantes para o Oriente e donos de empórios 
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comerciais de drogas e especiarias na Europa. Como um entusiasta do conhecimento da 

botânica exótica, viu grande valor na obra, publicando uma edição do livro de Orta na 

imprensa belga de Christoph Plantin, o Aromatum et Simplicium (Antuérpia, 1567), cuja obra 

dedicou ao seu mecenas Maximiliano II. A obra do físico português passou, na edição de 

l’Écluse, por uma readaptação, que, segundo Carvalho (2013, p. 48), era mais adequada ao 

público de leitores do Norte da Europa. O naturalista flamengo manteve os conteúdos 

botânicos tratados pelo físico português, mas transformou o texto dialogado em português 

para o latim em formato de um tratado expositivo. Também adicionou os desenhos dos 

simples nos capítulos feitos pelo artista Peter van der Borcht (1545-1608), da oficina de 

Plantin. 

 

Figura 1 – Gravura que ilustra o fólio indo, uma planta indiana associada por Orta à 

“tamalapatra” dos malabares (Aromatum, 1567, cap. XIX, fl. 95) 

 
Fonte: Acervo digital da Biodiversity Heritage Library (BHL). Disponível em: 

https://www.biodiversitylibrary.org/item/113432#page/44/mode/1up. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

O uso das ilustrações nos tratados naturalistas vem da tradição das obras iluminadas da 

Baixa Idade Média, em especial da Itália, desde o século XIII. Essas edições muito bem 

ornamentadas eram patrocinadas pelas grandes famílias, cujos manuscritos mantiveram 

circulação e uso muito restrito, como o Tratactus de Herbis (Itália, 1440). Com o 

aperfeiçoamento da imprensa entre o quatrocentos e o quinhentos, a reprodução das 
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xilogravuras nos livros impressos tornou a literatura médica ilustrada mais comum pela 

diminuição dos custos de produção. 

Orta faz referência aos “debuxos” (forma de se referir aos esboços ou às ilustrações de 

tratados botânicos) nos colóquios IV, Do Amomo e no XIII, Do Cardamomo e das Carandas. 

No Coloquio Quarto, comparou o simples com a sua representação nos tratados ilustrados de 

Dioscórides, que possuía:  

 

ORTA – E deram-me uma amostra de amomum, que eu trouxe a Goa, 

mostrei-a aos boticários, e cotejei-a com uns debuxos dos simples de 

Dioscórides e a todos nos pareceu conforme ao debuxo e aos ditos dos 

escritores, e ainda que estava seca, bem parecia feita à feição de pé de 

pomba. (COL, cap. IV). 

 

O amomo era um simples extremamente valorizado desde o mundo Antigo, sendo 

utilizado na composição de antídotos como os teriagas de Mitridato e Andrômaco, divulgados 

por Galeno. Foi das edições dos tratados comentados e ilustrados da Materia medica que 

possuía – as edições de Mathioli, de Laguna ou de Ruélio – que Garcia valeu-se para discutir 

a autenticidade da reprodução do simples, comparando com o que tinha em mãos. Para isso, 

discutiu com os físicos letrados da corte do Nizamoxa, o rei mulçumano do Decão. Assim, as 

ilustrações desses tratados poderiam guiar a prática da identificação das drogas e ervas 

medicinais, complementando o texto ou destacando-se mais do que ele, como acontece no 

diálogo transcrito.  

A partir do século XIII, paulatinamente, pintores e iluminadores passaram a adotar um 

gênero pictórico realista em detrimento da arte simbólica e narrativa para reproduzir as 

plantas nos tratados botânicos e o corpo humano nos tratados anatômicos, indicando uma 

valorização do olhar na pintura. Contudo, foi somente com a adoção de certos princípios e 

procedimentos que os artistas passaram a simular objetivamente a experiência do olhar nas 

imagens (OLIVEIRA, 2011, p. 144).  

Isso se deu efetivamente com a absorção dos cânones da arte clássica, dentre os quais 

o modelo teórico do arquiteto romano Vitrúvio (séc. I a.C), que inspirou a representação do 

corpo humano e dos objetos articulados pelas proporções matemáticas e formas geométricas. 

Ainda, com a introdução da perspectiva na arte do século XV pelo escultor e arquiteto 

florentino Filippo Bruneleschi (1377-1445), os artistas puderam desenvolver as capacidades 

de simular as dimensões e profundidades, além de trabalhar as luzes e sombras do objeto. 

A imprensa divulgou tratados sobre artes entre os artesãos, firmando os cânones e 

ideais da reprodução de imagens realistas. Desses, destaco o tratado em latim De pictura 
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(1435), de Leon Battista Alberti (1404-1472), que insere na pintura a perspectiva artificial. 

Também, a obra de anedotas e artistas exemplares, de Giorgio Vasari (1511-1574), Vite de piu 

Eccellenti Pittori, Scultori e Archtetorri (Florença, 1550). Essas obras mostram a arte 

pictórica como forma de simular o real, citando exemplarmente as histórias dos artistas 

clássicos e novilatinos. Alberti glorifica os antigos artesãos pela capacidade de reproduzir 

bem os deuses, cujas imagens eram adoradas pela perfeição das reproduções. Vasari, na 

anedota que dedica à vida de Giotto, exalta sua capacidade de reproduzir o real tão bem que 

os observadores não sabiam distinguir imagem e objeto (Da pintura, 1435, liv. II; A vida.., 

1568, p. 100-114).  

Essa valorização epistêmica conferiu um estatuto social distinto aos escultores e 

pintores, que buscavam a superação do estatuto de artesãos (artes mecânicas) pelo alcance do 

rigor teórico-conceitual. Alguns artistas, como os médicos comentadores dos tratados 

botânicos, buscavam uma aproximação singular com a experiência do olhar. Por essa razão, 

alguns pintores participavam das dissecações anatômicas, das excursões na natureza ou dos 

estudos botânicos nos jardins universitários (OLIVEIRA, 2011, p. 134-139). 

Basicamente, muitos dos interesses científicos que nortearam o naturalismo de Garcia 

de Orta nos Colóquios eram compartilhados pelos seus pares europeus. Os tratados botânicos 

dos outros naturalistas compartilhavam as mesmas preocupações de ordem prática sobre as 

antigas plantas medicinais canonizadas pelos botânicos clássicos e as pouco conhecidas ou 

inéditas plantas exóticas encontradas no além-mar. Para se conhecer essa natureza, 

preocuparam-se em identificar as plantas e simples, investigar a origem e os mercados onde 

poderiam ser encontradas e destacar suas propriedades e usos farmacológicos, industriais e 

alimentícios. Para ordenar as drogas e as plantas nos tratados, fizeram descrições que 

conseguissem transmitir as experiências percebidas. Pelas linguagens escrita e imagética, 

buscaram traduzir a percepção naturalística do formato das folhas, a grossura e a dureza do 

caule, as raízes e rizomas, frutos, flores e aromas num esquema sensorial, comparando, tal 

como Dioscórides o fez, com as plantas europeias mais familiares. 

 

3.3 As Ciências portuguesas no além-mar 

 

Por outro lado, em contato com novos saberes e sob outra espacialidade, os ibéricos 

experienciaram novas realidades no mundo dos descobrimentos. Eles foram os responsáveis 

por produzir as primeiras perspectivas modernas sobre os antigos e os novos mundos. 
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No mundo indo-oriental, foram os homens portugueses lançados ao mar pelo impulso 

imperialista da coroa avisina que mantiveram um contato permanente com a natureza exótica 

do Índico mitificada pelos antigos. As obras da Antiguidade foram sendo questionadas a partir 

da observação, da prática e da experiência, apesar da atitude de muitos acadêmicos de 

continuar a repercutir as teorias dos antigos.  

O navegador Duarte Pacheco Pereira, em seu Esmeraldo de situ orbis, é 

frequentemente lembrado pela historiografia portuguesa como um marco de transição 

epistêmico pela sobrevalorização do conhecimento sensível. No Livro IV, o navegador 

observou uma realidade diferente da que Ptolomeu notara no Oceano Índico: “pois debaixo da 

mesma equinocial há tanta habitação de gente quanta temos sabida e praticada, e como quer 

que a experiência é a madre das cousas por ela soubemos radicalmente a verdade” (ESME, 

Liv. IV, cap. 2). 

O navegador português se contrapõe a duas grandes ideias cosmográficas das 

autoridades que regiam a compreensão sobre o mundo e as regiões no medievo. A primeira, a 

concepção do geógrafo grego Ptolomeu, que entendia ser o Oceano Índico fechado, no 

formato de uma grande lagoa e inacessível por via marítima. Também contrapõe-se ao 

cosmógrafo ibérico, Pompônio Mella (séc. I d.C), endossado pelo professor da Universidade 

de Paris, autor do Tratado da Esfera, o astrônomo medieval Mestre João de Sacrobosco 

(1196-1256). Eles entendiam que o círculo equinocial do Equador era inabitável e não 

navegável pela “quentura do sol”. Duarte Pacheco conclui, evocando sua experiência pessoal 

como prático – já que navegara no Índico e no mar Vermelho nas guerras do Rei –, e o 

histórico descobrimento desbravado no Índico por Vasco da Gama, que havia vida e 

civilizações vivendo na zona tórrida do sol. Há um destaque na citação do navegador de como 

esses saberes eram comuns entre esses homens, que, assim como ele, eram do mar. Essa nova 

visão sobre o mundo era adquirida de suas vivências comuns, compartilhadas pelos 

conterrâneos lusitanos. 

Recorreu-se, como principal racionalidade do conhecimento nos descobrimentos, 

principalmente às formas prático-experimentais de recolher dados da realidade pela 

observação e experiências. A partir dessas experiências, puderam contribuir para a 

reconstrução de uma nova imagem do mundo e da natureza, por espaços de experiência novos 

aos europeus. Conhecimento construído em núcleos laicos e extrauniversitários, longe dos 

domínios formais do conhecimento predominantemente teórico e doutrinário do ensino 

universitário tradicional. 
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Foi pelo desenvolvimento da náutica portuguesa de onde originariamente foi 

engendrado o núcleo prático-experimental da cultura dos descobrimentos. Historiadores como 

Luís de Albuquerque (1983, p. 11-12) afirmaram que a navegação iniciada pelos portugueses 

e, de modo geral, no mundo mediterrâneo, pelos europeus do medievo, teria se desenvolvido 

quase estritamente na prática e quase inteiramente dissociada do conhecimento teórico de sua 

época. Afirmação que deve ser relativizada, dada a importância da Astronomia na orientação 

e do uso da Geometria na leitura e confecção das cartas náuticas e gráficos. 

Porém, é preciso reconhecer que esses conhecimentos foram aperfeiçoados 

principalmente na prática da navegação. Os marinheiros precisaram aprender a se guiar pelas 

novas estrelas subequatorianas, estabelecer as latitudes, os horários das marés, reconhecer 

pela tentativa e pelo erro os novos regimes de vento e as direções das correntes marítimas do 

Atlântico ao Índico. Essas informações eram compartilhadas entre a comunidade de 

navegadores, via oral e manuscrita, pelos cadernos de guias náuticos e roteiros que passavam 

de mão em mão. Formava-se, assim, um acumulado de saberes e regras que circulavam entre 

esses homens do mar. Como uma arte, ela foi aperfeiçoada na prática, com técnicas e 

dispositivos simples: a carta, a bússola, o par de compassos, com regras náuticas e 

experiências acumuladas entre os navegadores que serviam de regras gerais para se proceder 

(ALBUQUERQUE, 1978, p. 399-400). 

Mas essa racionalidade marcou também a atitude intelectual do conhecimento 

científico dos portugueses nos campos da Astronomia, Geografia, Medicina e História 

Natural. Essa atitude foi uma expressão predominante na cultura dos descobrimentos, mas 

marginalizada a esse domínio, já que não foi sobreposta às outras duas expressões mais 

dominantes do Renascimento Português, segundo Barreto (1986, p. 19): a escolástica e o 

humanismo mais concentrados no Reino. Restrita ao mundo das expansões e dos 

Descobrimentos, foi documentada no suporte monumental das cartas, dos relatos de viagem e 

dos tratados manuscritos, com raros impressos sob forte controle régio, dado o caráter 

estratégico dessas informações e conhecimentos. Assim, buscava-se restringir a circulação 

desses saberes aos oficiais da coroa, aventureiros, mareantes, missionários, cosmógrafos e 

médicos letrados dos grupos profissionais e das Cortes. 

Entretanto, deve-se ressaltar as obras científicas dos portugueses no além-mar que 

apresentam uma grande erudição nas discussões empreendidas, trazendo conceitos de 

experiência mais rígidos se comparados aos relatórios descritivos de Tomé Pires e Duarte 

Barbosa, de pouca erudição; ou à literatura de viagem de Duarte Pacheco, que, como 
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assinalado por Elby Marinho Aguiar (2008, p. 16-17), mesclou suas experiências ou vivências 

às maravilhas do imaginário tardo-medieval.  

Além do naturalista em análise, encontramos a obra de Astronomia e Cosmografia, o 

Tratado da Esfera, de D. João de Castro (1500-1548), e a Materia medica, de Cristóvão da 

Costa (1525?-1594), no seu Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales 

(Burgos, 1578). Esses autores, tal como Garcia de Orta, demonstram grande conhecimento 

teórico e acadêmico sobre as suas Ciências. Ademais, além de dialogarem a partir da 

experiência pessoal com as autoridades, tentaram conceber a realidade da experiência por 

regras mais rígidas que nas literaturas de viagens e obras técnicas de roteiros e marinharia 

portuguesas.  

Destacamos, na vida de D. João de Castro, a formação fornecida por seu mestre, o 

matemático Pedro Nunes (1502-1578). Esse acadêmico empreendeu importantes estudos 

teóricos sobre a Náutica a partir da Matemática, apesar de não ter se aventurado no além-mar 

e partir de poucos problemas práticos. Foi professor da cadeira de Filosofia Natural, na 

Universidade de Coimbra, e, mais tarde de Matemática. Alcançou a corte de D. Manuel I, 

tendo sido mestre, além do nobre D. João de Castro, do infante D. Luís. Na corte, atuou como 

cosmógrafo-mor do Reino, contribuindo para a resolução de muitos problemas de navegação 

e cartografia, como a orientação pelas latitudes e correção do desvio das agulhas magnéticas. 

Para a resolução desses problemas, Pedro Nunes aproximou o estudo da Astronomia e 

Cartografia à linguagem algébrica da Matemática (GASPAR, 2013, p. 36-37).  

A formação de Pedro Nunes inspirou D. João de Castro a se interessar pelas letras 

latinas e gregas, assim como pelas Ciências náuticas, Astronomia e Matemática. Desde que 

partiu para a Índia, o nobre começou a escrever suas obras de marinharia (Roteiros) e, a partir 

da tradução comentada de Pedro Nunes, o Tratado da Esfera, produziu seu tratado dialogado, 

ao qual acrescentou suas observações sobre a navegação no mar no Índico enquanto capitão-

mor, governador e vice-rei.  

Apesar das espacialidades diferentes, a produção dessas obras no Oriente prova como 

os conhecimentos produzidos nas Academias também alcançavam os homens ilustrados do 

além-mar. Alguns impressos citados por Garcia de Orta eram publicações atualizadas e 

recentes, tal como a obra Delle navigationi et viaggi (Veneza, 1550-1559), que teve seu 

último tomo publicado pouco antes da impressão dos Colóquios (entre 1562-1563). Também, 

como já citado anteriormente, Orta expressa o interesse de nobres e vice-reis letrados, falantes 

e leitores de latim, interessados em História Natural, Botânica e leitores de Plínio (como D. 
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Constantino de Bragança e o acima citado D. João de Castro), mostrando haver consultado 

um livro da biblioteca de seu capitão, Martim Afonso de Sousa.  

Esses escritos botânico-médicos poderiam ser também compartilhados entre o círculo 

de cortesãos ou vice-reis e governadores, ou mesmo acessados pelos exemplares das 

bibliotecas dos Hospitais, do Mosteiro e do Colégio de São Paulo dos jesuítas, tendo Orta 

provado o estabelecimento de relações com alguns membros. Ou mesmo, esses livros 

impressos poderiam ser encomendados por comunicação epistolar de alguns docentes e 

amigos no reino.  

Há de se considerar a teoria do historiador Luís Felipe Barreto (1986, p. 19) sobre os 

núcleos de racionalidade da Cultura do Renascimento Português (Escolástico, Humanista e 

Prático-experiencial). Apesar de enquadrá-los em espaços hegemônicos distintos (os dois 

primeiros, em conflito no reino, e o último, nos mares), faz uma importante ponderação sobre 

suas intersecções. Segundo ele, essa “sabedoria do mar” poderia ser campo heterodoxo e 

poroso, não alheio à multiplicidade de correntes científicas e filosóficas em circulação no 

Renascimento, mas foi por meio de uma racionalidade hegemonicamente empírico-prática 

que esses autores exploraram os limites do conhecimento científico de sua época. Eles não 

somente colocaram dúvidas e apontaram as certezas dos antigos, mas exploraram os próprios 

critérios tradicionais de certeza e veracidade que a tradição lhes deixara. 

Na tradução comentada de Sacrobosco feita pelo cosmógrafo-mor do reino Pedro 

Nunes, Tratado das Esferas, e na obra homônima do nobre português D. João de Castro, 

apresentam-se, além do apelo à experiência sensível, a sua dosagem instrumental pela 

matemática. Um dos sentidos de experiência na obra de Castro é a apreendida dos dados 

quantificados e traduzidos pela Álgebra. Portanto, produziu um olhar sobre o mundo mediado 

pela Matemática, numa linguagem exata e objetiva. 

O naturalista português Cristóvão da Costa expressou sua experiência dos anos em que 

esteve na Índia (entre 7 de fevereiro de 1568 e janeiro de 1572) no seu Tractado a partir do 

Colóquios de Orta. Durante esse período, conheceu o Colóquios, mas não o seu autor, que 

faleceu meses antes de sua chegada. Durante sua estadia, foi o físico-mor do vice-rei D. Luís 

de Ataíde, tendo ainda atuado como físico no Hospital Real de Cochim.  

A estrutura da obra de Costa baseia-se nas discussões empreendidas por Orta, mas 

retirou o formato dialógico e a organização alfabética da obra, deixando somente as 

conclusões dos colóquios. Ao mesmo tempo em que adapta o texto ortiano, procurou 

acrescentar suas observações próprias, contrapondo-se a várias conclusões da obra que o 

inspirou.  
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Para isso, seguiu a estrutura de conhecimento de Orta, contrariando a lógica de 

autoridade no conhecimento. Assim, Costa diz, no prólogo: “me ponho como testemunha de 

vista, e tal, que posso dar inteira e verdadeira relação do que neste breve tratado vai corrigido” 

(TRACTADO, Prólogo). Assim, tal como Orta, construiu sua autoridade como um letrado, 

observando e comparando a realidade ao que fora escrito. O seu grande contributo e 

acréscimo ao método ortiano foi integrar, em sua obra, série de gravuras “debuxadas” pelo 

próprio naturalista sobre os simples discutidos, numa impressa em Burgos, Espanha, capaz de 

reproduzir as xilogravuras, diferentemente da inexperiente oficina que imprimira o Colóquios.  

As imagens produzidas por Cristóvão da Costa cumprem o papel de transmitir aos 

leitores castelhanos a experiência do seu próprio olhar. Justificou esse acréscimo, pois, 

“mostrando-se com uns exemplos e figuras para melhor conhecê-las, e que isto não se poderia 

fazer sem que ocularmente com seus mesmo olhos as pudesse visto” (TRACTADO, 

Prólogo). Também, talvez o livro ilustrado punha-se como uma exigência de seu público, 

carente de provas que os convencesse, algo que, pela representação pictórica, permitisse 

simular o observado.  

Assim, o navegador e os naturalistas apresentaram regras sobre como se conhecer 

voltadas para necessidades científicas. Aperfeiçoaram, em virtude disso, conceitos de 

experiência mais rígidos, produzindo uma visão de mundo que se distanciava das fontes do 

imaginário ou dos boatos que circulavam nas obras modernas. 

 

3.4 Experimentalismo e experiencialismo 

 

É necessário fazer algumas considerações sobre os múltiplos significados de 

experimento e experiência no discurso científico e nos relatos dos homens do mar no além-

mar. Tendo em vista a leitura anacrônica que se possa fazer do significado de experiência do 

século XVI com o XVII, Barreto (1986, p. 31) preferiu o conceito de “experiencialismo 

português” ao invés de utilizar o “experimentalismo”. Faz-se necessária essa consideração, já 

que não existiam regras rígidas que explicassem como os homens obteriam os dados da 

natureza, tais como o método moderno efetivamente empreendeu. Esse experiencialismo 

português comum na observação dos fenômenos naturais, na visualização das marés e regimes 

de ventos, das constelações, das bacias hidrográficas, ou no crescimento das plantas, dos seus 

locais de origem e das suas rotas estava ligado à coletânea de dados recolhidos da experiência 

vivida, absorvida sensivelmente pelo olhar, mas também pelos odores, pela textura e pelo 

paladar. Os olhares desses naturalistas sobre a natureza do quinhentos possuíam a 
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preocupação em relacioná-los às suas propriedades farmacológicas. A pretensão dessas 

Ciências era descobrir os segredos e as propriedades qualitativas dessa natureza, para, depois, 

relacioná-las ao corpo doente. 

Constatamos que esses naturalistas e navegadores produziam olhares históricos sobre 

as autoridades, colocando incertezas sobre o conhecimento tradicional à medida que se 

deparavam com novas realidades e reconstruindo a imagem do mundo. Entretanto, não 

percebemos rupturas com as bases epistemológicas e com as autoridades do pensamento que, 

num largo período, regeram o olhar sobre a physis. Assim como as observações de Castro, as 

do matemático Pedro Nunes não pretendiam combater o conhecimento aristotélico sobre os 

astros e esferas, nem o ptolomaico sobre as regiões e o cosmo. Ademais, os marinheiros, 

apesar do descompasso entre suas observações e os postulados de Ptolomeu, não buscaram 

uma ruptura, mas repetidamente semelhanças entre as suas observações e as do antigo 

cosmógrafo, além de defendê-lo da crítica de modernos (DUTRA, 2014, p. 264-265),  

Tal como o marinheiro, na obra do naturalista português não observamos o desprezo 

pelo sistema de explicação racional do mundo natural empreendido pelo naturalismo de 

Aristóteles, nem pelos sistemas de classificação de simples de Dioscórides. O conhecimento 

do patrimônio textual dos gregos e romanos é paradigmático na obra de Orta, mas, ao mesmo 

tempo, existe uma consciência de que eles não tiveram notícia verossímil de toda a botânica 

do mundo, cabendo à experiência sensível o papel de validar as informações. 

Assim, o classicismo desses homens do Renascimento produziu um olhar 

retrospectivo da cultura greco-romana, porém, a relação entre a experiência e o conhecimento 

das autoridades é por vezes paradoxal. A imitatio desses textos clássicos não possuía 

simplesmente o sentido de copiá-los e tampouco de aprender deles o conteúdo factual, mas de 

se aprender as perspectivas e os métodos para se ler o mundo (PYLE, 2016, p. 129). 

Os naturalistas buscavam trilhar os caminhos da taxonomia e do naturalismo-histórico 

do mundo físico empreendido por Aristóteles. Aprendiam de Teofrasto as categorias de 

plantas, árvores e arbustos, e as fases de amadurecimento. Dos textos de farmácia de Galeno, 

a procurar identificar as propriedades seca, úmida e fria e quente dos medicamentos simples e 

dos compostos. Ainda, procurar identificar e conhecer as plantas pelo método de Dioscórides, 

comparando-as, identificando os detalhes, descrevendo os órgãos e as partes. A partir dessas 

chaves de leitura e conceitos, produziam-se novas compreensões. Portanto, uma aproximação 

da Antiguidade poderia significar também o afastamento daquela.   
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3.5 Medicina no Estado da Índia: a assistência régia, regulamentação e as profissões 

médicas  

 

A expansão do Império português sob o Oriente ampliou as necessidades sanitárias 

assim que se implementaram as fortalezas que abrigavam as comunidades de portugueses no 

Oriente. Em nome da Coroa e da fé Católica, as batalhas navais, a tomada e a defesa dessas 

fortalezas geravam um grande número de feridos, demandando cirurgiões para as amputações, 

extração dos projéteis dos arcabuzes e setas dos inimigos, tratamento das chagas e fraturas e 

fazer as suturas. Os cercos às fortalezas e os ataques marinhos constantemente duravam 

meses, graças às defesas fortificadas dos mouros e hindus e às monções que influenciavam os 

ventos e as correntes marítimas de que a navegação das galés dependia. A insalubridade 

aumentava nas naus das armadas e nas cidades sitiadas, onde se proliferavam carrapatos, 

pulgas e ratos, vetores de doenças tropicais. As epidemias afetavam os grandes centros 

urbanos de Goa, Cochim e Bombaim, disseminadas por viajantes e pela prostituição.  

Desde o reinado de D. Manuel, houve a necessidade de expandir a assistência régia às 

demais colônias ultramarinas e garantir a saúde dos agentes da coroa, dos colonos e das 

gentes da terra. Com isso, buscou-se reproduzir as instituições de saúde e as medidas 

sanitárias do Reino nos territórios ultramarinos. Somavam-se a esses esforços padres e 

missionários de ordens mendicantes, como os franciscanos e os jesuítas, acrescentando o 

cuidado espiritual ao cuidado do corpo doente. Os hospitais eram criados para amenizar o 

sofrimento, tratar os enfermos e também garantir a assistência espiritual dos doentes com a 

ajuda de padres para as confissões, as orações e a extrema-unção. Na assistência dos mais 

pobres e dos gentios destacaram-se as Misericórdias, hospitais dirigidos pela Companhia de 

Jesus. Somavam-se, ademais, as gafarias para separar os leprosos das cidades, e as 

albergarias, para abrigar enfermos e fornecer estadia para os peregrinos e viajantes. 

Homens e mulheres dos ofícios médicos inseriam-se nesses mundos, como físicos, 

cirurgiões, barbeiros-sangradores, boticários, parteiras e enfermeiros. Essas profissões de 

saúde possuíam estatutos sociais distintos tanto no reino como no além-mar. Seguindo uma 

lógica dos ofícios medievais, os manuais e técnicos eram menos valorizados que os 

epistêmicos e teóricos. O físico era o mais valorizado, já que se distinguia dos demais por ser 

considerado uma profissão menos técnica e mais teórica, cujo conhecimento era obtido nas 

Academias. Além do mais, o exercício da fisicatura dependia da obtenção dos conhecimentos 

teóricos e práticos (anatômicos), aprendidos nas Faculdades de Medicina na Europa, 

alcançadas somente por fidalgos ou filhos de comerciantes e burgueses abastados. Para a 
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graduação em Medicina, exigia-se, de modo geral, o bacharelado no curso de Artes, para 

depois se cursar as disciplinas do currículo de Medicina. Nos últimos anos do curso, para a 

obtenção do licenciamento em Medicina, exigia-se a atuação profissional do estudante em 

algum Hospital, sob a supervisão e o testemunho de um ou dois físicos licenciados.  

Para o exercício das profissões médicas, o rei impunha aos físico-mor, o doutor Diego 

Lopes, e aos outros oficiais dos reinos o poder de fiscalizar as práticas médicas e a venda e 

manipulação de medicamentos. No Regimento do Físico-Mor, de 1521, documento válido em 

todos os reinos, D. Manoel reforçou uma legislação de reinados anteriores de que todos os que 

pretendessem exercer os ofícios médicos precisariam de carta de habilitação aprovada pelo 

físico-mor. Aos físicos licenciados a obrigação era dispensada, porém, aos bacharéis e 

práticos a carta era obrigatória. Dessa forma, o exercício da fisicatura em Portugal, no 

quinhentos, estava sujeita ao exame do físico-mor, não propriamente à formação acadêmica 

em Medicina. Assim, principalmente no interior de Portugal e nos territórios no ultramar, 

havia poucos físicos licenciados, ou mesmo bacharéis. Assim, geralmente, essa carência era 

suprida por práticos ou nativos que curavam por práticas estranhas ou avessas aos 

procedimentos e teorias do galenismo-hipocrático. Isso significa que a carta de habilitação 

deveria ser facilitada ou que a rigidez na fiscalização poderia ser abrandada pela escassez de 

físicos bem instruídos.  

Um problema apontado por Orta sobre os profissionais da medicina era a ganância. No 

Colóquio do mungo
65

 e melão da Índia, relata um problema ético na prática médica de alguns 

físicos cristãos. O naturalista explica que alguns físicos, visando apenas o lucro, deixavam de 

lado o trabalho de “especular as curas”, que consistia na análise dos sintomas e vestígios do 

paciente para identificar a doença, adotando, de forma acrítica, as mezinhas e terapêuticas dos 

“físicos gentios” (COL, cap. XXXVI). 

Essa prática contrariava o procedimento defendido por Orta de se experimentar as 

mezinhas desconhecidas e, convencido do seu uso, incorporá-las nas curas. Também, era uma 

prática perniciosa que colocava os ganhos antes do compromisso ético hipocrático de se curar 

o paciente. Orta ainda teceu críticas parecidas aos boticários ou mezinheiros responsáveis pela 

manipulação, confecção e venda das mezinhas na Índia portuguesa.  

Esse era um ofício mais prático e técnico que o físico, que precisava conhecer as leis 

naturais da physis. Os segredos da confecção de chás, unguentos, poções e antídotos eram 
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  É uma leguminosa conhecida como feijão-preto (Phaseolus Mungo), natural da Índia e popular há milênios 

entre os hábitos alimentares dos árabes, persas e povos africanos. Posteriormente, foi exportado pelos 

portugueses ao Brasil. 
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geralmente familiares, cujas receitas eram readaptadas e retificadas das autoridades da 

farmacologia. Ademais, foram responsáveis por incorporar as drogas e ervas exóticas na 

prática médica e terapêutica ocidental, introduzindo muito dos saberes populares. Eles 

possuíam um estatuto social elevado diante de outros ofícios práticos, garantidos pela Carta 

de privilégios de D. Afonso V, que lhes assegurava privilégios como os conferidos aos 

“doutores Fysicos”, como algumas isenções fiscais e, tal como os cavaleiros, o direito de 

portar armas e trazer “sedas de ouro e prata”. Esses privilégios e graças eram garantidos para 

aqueles boticários que mantivessem suas boticas bem “amezinhadas” e sempre “frescas”, 

cumprindo os requisitos do físico-mor. Os preços de seus simples e compostos, assim como as 

receitas de teriagas e outros medicamentos, deveriam ser fiscalizados, segundo o Regimento. 

Com a finalidade de evitar os preços abusivos e as quantidades manipuladas, exigia-se 

que as boticas possuíssem a tabela de preços e medidas estabelecidas pelo físico-mor. Apesar 

das iniciativas régias de se fiscalizar as boticas e conferir benefícios àqueles boticários que 

cumprissem as exigências dos oficiais do rei, as más práticas dos boticários mantinham-se. A 

falta de mezinhas nas boticas, a exploração dos preços, o mau acondicionamento dos 

materiais e o desconhecimento das drogas foram problemas constantes na Índia portuguesa, 

pois Orta caracterizou os boticários lusitanos como “pouco diligentes em haver mezinhas, e 

muito em haver dinheiro” (COL, cap. XXXI).  

Assim, é possível que o principal uso atribuído ao livro farmacológico de Garcia de 

Orta fosse guiar a prática médica e a manipulação das drogas no Oriente português, 

fornecendo conhecimentos inventariados num livro estruturado alfabeticamente, de manuseio 

mais fácil, e, em diálogo, reproduzindo as dúvidas de uma conversa cuja leitura fosse mais 

prazerosa. Tal como na Itália, onde os acadêmicos de Medicina sobrevalorizaram os estudos 

botânicos, ele buscava reconduzir esses homens dos ofícios da saúde para o conhecimento da 

natureza medicinal e das terapêuticas das novas doenças que afetavam as comunidades 

coloniais. Além da fidalguia interessada nos produtos exóticos e nas temáticas de História 

Natural, o Colóquios era um livro muito útil na biblioteca dos físicos e boticários particulares 

e daqueles que curavam nas Cortes, Hospitais e Mosteiros. 

 

3.6 O Hospital Real de Goa 

 

O hospital mais importante no Oriente português foi o Hospital Real de Goa. Fundado 

logo após a conquista da cidade por Afonso de Albuquerque, em 25 de novembro de 1510, 
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anexo a também recém-fundada Igreja de Santa Catarina (patrona da cidade), tinha como 

objetivo socorrer os funcionários da coroa, oficiais e soldados portugueses enfermos e feridos.  

Os médicos, cirurgiões e boticários do Hospital recebiam salário para fazer os 

atendimentos, sendo proibidos de receber pagamento adicional por serviços dentro e fora do 

estabelecimento. Após a morte de Afonso de Albuquerque, D. Manuel reforçou essa 

obrigação sob o alvará de 1º de dezembro de 1519, obrigando-os a atender a todos os agentes 

e funcionários do rei gratuitamente.  

Aos demais – estrangeiros, hindus, mulçumanos e colonos portugueses que não 

fossem oficiais ou funcionários do rei –, o atendimento no hospital e as despesas com 

cirurgiões, físicos e os medicamentos usados da botica do estabelecimento eram pagos. Para 

esses, havia também a opção do Hospital dos Pobres da Terra, além de Misericórdias, como o 

Hospital de Nossa Senhora da Piedade e o Hospital de Todos os Santos.  

Sobre o Hospital Real de Goa, Orta faz algumas referências no Colóquio das duas 

maneiras da herva contra as camaras.
66

 As dúvidas de Ruano sobre uma mezinha, a água 

destilada da erva do Malabar, é feita a partir da observação do uso da mezinha na cura de 

doenças dos enfermos no Hospital. No mesmo colóquio, Orta ainda diz que a mezinha dos 

nativos hindus da tal erva tinha sido adotada pelos físicos e boticários da instituição, tal como 

um físico do Hospital, o licenciado Álvaro Fernandes receitava. Esse era um físico luso-

castelhano de uma família cristã-nova que residiu no Hospital em 1583, mas que 

provavelmente atendia na instituição há décadas, pois o relato de Orta o menciona vinte anos 

antes (MELO, 1892, p. 18; SÁNCHEZ-CID, 2016, p. 125). 

Certamente, uma das grandes fontes de mezinhas confiáveis às quais Orta recorria 

poderia ser da botica do Hospital Real de Goa. Mesmo na hipótese de que o físico português 

não tenha sido funcionário da instituição, o autor conhecia bem o Hospital e conversava com 

boticários, cirurgiões e físicos deste. Ao longo do Colóquios, várias vezes queixou-se do 

fornecimento de drogas falsas ou em mal estado nos bazares e mercados indianos. Então, 

muitas receitas de seus pacientes poderiam ter sido manipuladas por boticários de lá. 

O comércio de mezinhas na botica do hospital era um serviço importante para a saúde 

dos colonos, assim como uma lucrativa receita para abater os custos dos onerosos serviços 

sanitários. Os preços dos medicamentos simples e compostos eram estabelecidos pelo físico-

mor no documento da Pauta das Mezinhas, casualmente atualizado na mudança dos 

governadores da Índia e de físico-mor. Parte dos materiais, drogas e simples que compunham 
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  Sinônimo de diarreia. 
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os medicamentos das boticas eram provenientes do cultivo de ervas e plantas do jardim do 

Hospital. Outra parte era adquirida de droguistas sob encomenda do almoxarife da instituição. 

Como destacado por Germano de Sousa (2013, p. 160), havia uma grande preocupação da 

administração dos governadores e da Câmara da cidade com o abastecimento das boticas com 

boas mezinhas. Por essa razão, a manipulação delas tendia a ser supervisionada por físicos, 

que, além de fiscalizar os boticários, possuíam a responsabilidade de manter a boa qualidade 

dos produtos.  

Além do fornecimento de medicamentos para os enfermos e para as armadas 

portuguesas, as boticas do Hospital eram vendidas para pacientes de físicos particulares como 

Orta, boticários, navegadores e instituições da cidade. No acervo digital do Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo constam dezenas de recibos da venda e fornecimento de mezinhas para os 

pacientes e para os monges do Mosteiro de São Francisco, em Goa. O autor os menciona no 

Colóquio XXVII, em que um moço enviado pelos monges do Mosteiro lhe entrega uma cesta 

de ervas. Os mosteiros também possuíam suas boticas próprias, cujas ervas geralmente eram 

cultivadas na cerca para alimentação e produção de medicamentos. Entre as ervas da cesta 

havia rosas, usadas para fazer a água rosada, um xarope que Orta muito receitava aos 

pacientes.  

Compreendemos que essas menções aos lugares e pessoas são construções que 

misturam elementos fictícios e históricos, pois o físico reorganiza as suas experiências 

vividas, os acontecimentos presenciados e os saberes apreendidos dessas vivências numa 

encenação de um diálogo. Essas menções significam que Orta possuía algum tipo de relação 

cordial com aqueles monges, estabelecendo com eles alguns favores médicos e trocas de 

simples. É válido somar a hipótese do biógrafo oitocentista de que Orta fosse comensal do 

Mosteiro, cuja cerca visitasse casualmente (MELO, 1892, p. 20-22). 

 

3.7 Cólera asiática ou mordexim 

  

No Estado da Índia, uma das doenças asiáticas mais mortais que assolavam as 

comunidades coloniais era a cólera (Cholera morbus). O médico português fez uma das 

primeiras descrições ocidentais da doença no Colóquio do Costo, onde dedica grande parte do 

diálogo à descrição da doença e à sua cura. No diálogo com Ruano, o médico expressa: 

 

ORTA – A cerca de nós é colerica passio, e os Indianos lhe chamam morxi, 

e nós corruptamente lhe chamamos mordexi, e os Arabios lhe chamam 
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hachaiza [...]. Cá é mais aguda que em nossas terras, porque comumente 

mata em vinte e quatro horas, e eu já vi pessoa que não durou mais que dez 

horas, e os que mais duram são quatro dias, e, porque não há regra sem 

exceção, vi um homem com muita constância de virtude, que viveu vinte 

dias, sempre arrevesando colora curginosa, e enfim morreu. (COL, cap. 

XVII). 

 

O físico identifica o mal às doenças coléricas enquadradas por Hipócrates na sua obra 

Epidemias, que eram perturbações no fígado, estômago ou noutros órgãos digestivos que 

provocavam diarreia e vômito intensos. Mas, comparadas às doenças coléricas da Europa, 

relata como o mordexi, nome português da doença indiana, era mais grave e mortal. A partir 

de suas experiências médicas, relata o prognóstico da doença, geralmente levando o paciente à 

óbito em um dia, com algumas exceções. A alta mortalidade está relacionada à desidratação 

intensa provocada pelo mal. Essa doença causa uma grave infecção no intestino delgado, 

provocada pelo rápido proliferamento da bactéria Vibrio cholerae. O contágio se dá pela 

ingestão de alimentos e água contaminados pelo bacilo (SOUSA, 2013, p. 224-225).  

Casos de cólera eram comuns na Indochina e por vezes tornavam-se grandes 

epidemias urbanas. Em Goa, Gaspar Corrêa, em Lendas da Índia, assinalou uma grande 

epidemia que assolou a cidade durante o governo de Martim Afonso de Sousa, nos meses 

chuvosos de 1543. Apesar de não haver menção ao acontecimento no Colóquios, é possível 

que um dos físicos do governador a que o autor da Lendas
67

 (Liv. IV, cap. XXIV) se refere 

poderia ser Garcia de Orta, tendo ali observado massivamente casos da doença e 

experimentado drogas e mezinhas nos pacientes. Buscar identificar, portanto, a origem da 

doença, as ferramentas terapêuticas mais eficazes e a forma de se evitar o contágio era uma 

preocupação sanitária da administração régia e de seus funcionários no além-mar. 

Ainda no Colóquio do Costo,
68

 Garcia de Orta reproduz um diálogo entre os dois 

físicos, Orta e Ruano, que são interrompidos no meio da noite por um pajem enviado por um 

personagem chamado D. Gerônimo, cujo irmão padecia do mordexi. Esse diálogo reproduz 

um atendimento hipotético a um aristocrata português, em alusão aos seus pacientes da 

sociedade colonial de Goa. Enquanto Ruano testemunha o atendimento, Orta dialoga com o 

paciente, observa os sintomas e a gravidade da doença: 

                                                 
67

  “Neste inverno, houve em Goa uma dor mortal, que os da terra chamam moryxy, muito geral a toda qualidade 

de pessoa, de menino muito pequeno de mama até velho de oitenta anos [...]. A qual dor dava no estômago, 

causada de frialdade segundo afirmavam alguns mestres. Era a dor tão forte e de tanto mal, que logo se 

convertia nas sustâncias de forte peçonha, a saber: de arrevesar e beber muita água, com deseqamento do 

estômago e câimbra.”  
68

  Planta aromática da Índia (Saussuerea costus) conhecida por Teofrasto como kóstos, usada para fazer 

perfumes (HP, liv. IX, cap. 7).  
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ORTA - O pulso é muito sumerso (?) que poucas vezes se sente, muito frio, 

com algum suor também frio, queixa-se de grande incêndio, e calmosa sede, 

os olhos são muito sumidos, não podem dormir, arrevesam e saem muito, até 

que a virtude é tão fraca que não pode expelir coisa alguma, tem câimbras 

nas pernas. [...] Muita saúde dê Deus nesta casa. Quanto há que este mal 

veio? 

ENFERMO – Pode haver duas horas que me tomou este sair e revessar, 

com grande agastamento, não arrevesso senão água, sem nenhum amargoso, 

nenhum amargoso, nem azedo sabor. (COL, cap. XVII). 

 

Os sintomas descritos por Orta são característicos da doença: pulsação fraca, fraqueza 

e “olhos sumidos” devido à alta desidratação, fortes cólicas intestinais, diarreia e vômito 

intensos, além das câimbras em decorrência do déficit de eletrólitos e sais minerais perdidos.  

Para o físico português, a cólera era causada pela má digestão de alguns alimentos. 

Segundo Orta, a doença afetava: 

 

ORTA – homens que muito comem, e aos que comem maus comeres, como 

aconteceu aqui a um cônego mancebo, que de comer pepinos morreu [...] e 

acontece mais em junho e julho, que é inverno nesta terra, e porque se causa 

do comer lhe chamam os Índios morxi, que quer dizer, segundo eles, 

enfermidade causada de muito comer. (COL, cap. XVII). 

 

O personagem Ruano, mais teórico, racionaliza o observado por Orta aprendido dos 

físicos mulçumanos e hindus sobre a origem da doença.
69

 Assim, para Garcia de Orta, era 

uma doença causada pela ingestão de certos alimentos que, cozidos pelo calor do corpo, 

transformavam-se em humores venenosos no fígado. Trata-se de um raciocínio baseado na 

teoria de Galeno. O fígado, para o médico antigo, era a sede da nutrição do corpo ajudada 

pelo calor inato, que cozinhava os alimentos, transformando-os em humores. 

Para restituir a saúde do enfermo, Orta receita mezinhas preparadas por um boticário, 

um “vomitivo de água cozida com cevada, cominhos e açucares” e um “cristel laxativo” de 

cevada cozida, óleo rosado e mel rosado. A estratégia terapêutica de Garcia de Orta com o uso 

do vomitativo e do laxante é de purgar o “veneno” ou o humor bilioso corrompido que afeta o 

fígado do doente. Os açúcares, água rosada e mel possuem a função de estimular a vitalidade 

do humor sanguíneo, cuja fonte é o coração. 

Depois, acrescenta que os dois melhores medicamentos para combater essa doença e 

outras similares que produzem humores venenosos no fígado são a pedra bezoar e o composto 

                                                 
69

  “RUANO – E porque disse, que comera pepinos, me lembra que os doutores dizem de alguns comeres, que, 

se se corrompem, são convertidos em natureza de veneno, e estes, se bem me lembro, são melões, 

cogombros(?), pepinos, pêssegos e albocorques(?).” (COL, cap. XVII). 
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da teriaga, da qual se utilizou para curar a cólera no bispo de Malaca e as câmaras (diarreia) 

intensas de um funcionário régio. 

Para fortalecer o corpo e restituir o equilíbrio humoral, receita uma dieta alimentar dos 

chineses, o caldo de galinha – de preferência perdiz de Ormuz, da terra, ou galinha do mato – 

acompanhado de talhas de marmelos frescos ou em conserva, com vinho branco e um pouco 

de água de canela, água rosada, coral e pó de ouro
70

. Na dietética da medicina ocidental a 

alimentação a base de frango era bastante receitada pelos físicos no fortalecimento da saúde 

dos enfermos. Por isso, absorveu o hábito alimentar chinês, que ainda acrescentava ao caldo 

de galinha o caldo de arroz temperado, a canja de galinha. Orta faz a primeira referência a 

essa dietética oriental disseminada pelos portugueses. Também menciona a adaptação dessa 

pelos indianos, o caldo de arroz com pimenta e cominho, “a que chamam cãje”
71

. Os 

marmelos disseminados pelos árabes eram usados para fortificar o estômago devido aos 

vômitos e às dores abdominais. O coral marinho foi usado para purificar o sangue ou como 

cordial, já que Orta percebeu a pulsação enfraquecida do enfermo (SOUSA, 2008, p. 301; 

GOMES, 2018, p. 103-104). 

 

3.8 Sífilis: a controvérsia da origem e a terapêutica com guaiacão e raiz da China 

 

No Colóquios, Garcia de Orta nos dá algumas informações importantes sobre a sífilis 

venérea, uma doença contagiosa que assolou epidemicamente a Europa no início do 

quinhentos e que, como nos relata, estava afetando comunidades na Índia, na China e no 

Japão.
72

 (COL, cap. XXXIV e XLVII). 

A sífilis foi uma doença muito discutida entre os estudiosos de Medicina ao longo do 

século XVI. Ela passou a ser diferenciada dos genéricos tipos de pestes infeciosas e erupções 

na pele (talparias
73

 e lepra) descritas por Galeno e Avicena no final do quatrocentos por 

cronistas e físicos, conhecida por nomes como sarna ou morbo (gálico, napolitano e 

castelhano) e bulbas (SIRAISI, 2007, p. 30-31). 
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  Pó de litárgico (óxido de chumbo), de cor amarelo-avermelhada  
71

   Orta diz que essa dieta era aplicada pelos indianos para combater as doenças coléricas. Acrescentou, noutro                                         

      colóquio, que no Hospital Real de Goa era utilizada nas curas das câmaras ou diarreias (COL,  cap XVII e  

      XXVII). 
72

  “ORTA – E porque nestas terras todas (Índia), e na China e em Japão há este morbo napolitano, quis o 

misericordioso Deus dar-lhes por remédio esta raiz (raiz da China), da qual sabem lá bem curar os bons 

físicos [...]” (COL, cap. XLVII). 
73

  Tumor doloroso ou abscessos no crânio. 
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Sobre a doença, especulou-se acerca da forma de contágio, se era nova ou antiga, qual 

terapêutica utilizar e, principalmente, sua origem. Sobre essa discussão, Garcia de Orta situa o 

leitor a respeito da origem dela a partir do relato de um grande contágio na Europa: 

 

ORTA – [...] porque de princípio as tiveram cá e no Brasil, e nas vossas 

chamadas Índias, e não falta quem diz dos vossos historiadores que vieram 

das vossas Índias, vindo delas os castelhanos no ano de 1493, um ano depois 

do que foram a Nápoles, e que as apegaram a muitas mulheres cortesãs, e 

elas as pegaram aos italianos da terra, e dali lhe chamaram morbo 

napolitano, e vendo os italianos infamados com este nome, lhe chamaram 

enfermidade francesa, e porque havia lá muitos espanhóis e castelhanos, lhe 

chamaram os nossos portugueses de sarna castelhana. (COL, cap. XLVII). 

 

Orta se refere à epidemia da doença entre o final século XV e as primeiras décadas do 

XVI, período em que a forma mais grave da doença, a venérea, alastrou-se pela Itália e 

França, época em que o imperador francês Carlos VIII empreendia guerra na Itália contra o 

reino de Nápoles, do rei D. Fernando, socorrido pelos seus avós de Castela e Aragão, que 

enviaram tropas de mercenários espanhóis. Com a prostituição somada às cidades sitiadas, a 

má alimentação e a insalubridade devido à guerra, a doença espalhou-se entre o exército 

francês, sendo o próprio rei acometido pelo mal. Nas Repúblicas italianas, responsabilizaram 

os franceses pelo morbus gallicus (morbo gálico), como o fez Nicolau Leoniceno
74

. Entre os 

médicos franceses, como ilustrado por Orta, foi conhecida como morbo napolitano. 

Apesar de não concluir com certeza, Orta parece inclinar-se para a teoria da origem 

exótica do morbo, portanto, não europeia. Isso porque o físico observou que já havia doenças 

com infecções na pele entre os indianos e teve notícias da doença entre os nativos americanos, 

documentada por cronistas castelhanos. Essa hipótese americana da doença de que muitos 

físicos renascentistas foram partidários baseou-se nos relatos de marinheiros, assim como nas 

crônicas Apologética Historia de las Índias, do frade dominicano Bartolomeu de Las Casas, e 

nas obras do naturalista Gonzalo Fernández de Oviedo, o Sumario de la Natural Historia de 

las Indias (Toledo, 1526) e La Historia General y Natural de las Indias (BRUIT, 2002, p. 

101-102).
75

 

Foi no relato de Oviedo que o físico português baseou-se para explicar a propagação 

da doença na Europa, já que, além de possuir o impresso, a descrição de Orta assemelha-se 

muito à relatada no Sumário. O naturalista castelhano adverte que a doença das bulbas era 

                                                 
74

  Ver nota 53. 
75

  A hipótese da origem americana se popularizou a partir da impressão do poema do físico e filófoso italiano 

Gerolamo Fracastoro, Syphlidis Sive de Morbo Gallico (Veneza, 1530), cuja temática foi tratada 

posteriormente no tratado De Contagione (Veneza, 1546), segundo Bruit (2012, 99-100). 
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muito comum entre os índigenas, mas menos mortal que na Europa. Afirma que a doença 

chegou à Espanha após o regresso de Colombo, no ano de 1594 (que Orta erroneamente datou 

como 1593), e foi propagada por castelhanos na guerra contra os franceses na Itália (SUMA, 

cap. LXXXV). 

A obra do cronista castelhano também contribuiu com o tratamento da doença, 

inventariando simples americanos. Tal como Orta, Oviedo validou conhecimentos nativos, 

reconhecendo os ameríndios do Caribe como “grandes herbolários”, e incorporou simples e 

drogas ao tratamento médico Ocidental. Descreve o guaiacão
76

, ou “pau santo”, uma árvore 

nativa da América Central que os indígenas utilizavam para curar as bulbas, obtendo grande 

sucesso na cura (SUMA, cap. LXXXV).
77

 

O uso da guaiacão se popularizou na Europa entre os físicos e boticários para 

combater o morbo. Garcia de Orta já sabia dessas discussões ainda na Europa, já que trouxe 

uma grande carga (cerca de 300 quilogramas) da planta útil na cura da sífilis de Portugal à 

Goa, em 1534, sabendo que necessitariam da droga americana no Oriente (COL, cap. 

XLVII).  

No Oriente, graças à escassez da droga importada dos mercadores espanhóis, o físico 

português observou os costumes dietéticos e terapêuticos dos indianos e chineses, 

desenvolvendo novas mezinhas para curar as doenças sifílicas. Nos primeiros anos na Índia, 

sob a companhia de Martim Afonso de Sousa, afirma ter descoberto um simples a partir do 

relato da cura de um homem:  

 

ORTA – E neste tempo foi curado um homem muito honrado e rico, o qual 

estando em Diu, contou a meu amo Martim Afonso de Sousa [...] como 

havia sido curado com o pau da china, com que se achara muito bem e tivera 

inteira saúde [...]. E como isto foi bem divulgado, desejava a gente em 

grande maneira haver este pau [...].(COL, cap. XLVII). 

 

Era no ano de 1535, tempo em que Martim Afonso de Sousa e sua esquadra ocupavam 

a fortaleza de Diu negociada com o Bahadur Shah, sultão do Guzerate. O homem curado 

poderia ser um distinto mercador ou oficial de naturalidade incerta que tinha acesso ao 

capitão-mor. A notícia se espalhou entre os médicos e droguistas, tendo Orta passado a 

utilizar o simples no lugar do guaiacão, obtendo melhores resultados na cura da sífilis que 

com a droga americana.  

                                                 
76

  Ver nota 59. 
77

  “[...] la principal virtude de este madero es sanar el mal de las bubas [...] y bébenla los dolentes ciertos días 

por las mañanas em ayunas, y guardan mucha dieta, y entre día han de beber de outra agua, cocida con el 

dicho guayacán, y sanan sin ninguna duda muchos enfermos de aqueste mal.”  
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As notícias de uma droga que rivalizava com o pau-santo chegaram à Europa junto 

com carregamentos de sua madeira e raízes nas naus de carreira em Lisboa para serem 

armazenadas e negociadas por mercadores na Casa da Índia. Dos autores que dissertaram 

sobre a droga, Orta cita o botânico castelhano Andreas Laguna e o anatomista André Vesálio, 

que preteriram a droga asiática pelo guaiacão.
78

 Em contrapartida, aos que deram mais valor 

ao simples oriental, cita o fato de que o próprio imperador castelhano, Carlos V, foi medicado 

com a raiz da China para tratar gota
79

 (COL, cap. XLVII).  

O físico português Amato Lusitano, em sua Segunda Centúria de Curas, também se 

mostrou a favor do uso da raiz da China. Na Cura XC, um paciente grego padecia de dores no 

quadril e tendo usado guaiacão, piorou. Sob a recomendação do físico, tomou a raiz da China 

e se curou. No comentário da mesma cura que fala sobre a droga asiática, Amato desdenha do 

livro de Vesálio citado por Orta: 

 

Há já anos, uma certa raiz começou a ser trazida para Portugal pelos nossos 

Lusitanos [...]. Delas usam os habitantes do Reino da China, onde 

principalmente nasce e donde tirou o nome para muitas doenças, 

principalmente o morbo gálico e a evacuação de suor. Sobre ela me agrada 

falar aqui, visto que até agora, que eu saiba, pouco ou nada foi dito e tanto 

mais que André Vesálio, há poucos dias, publicou um livrinho a que pôs o 

título Da raiz dos Chinas (De radice chinarum), no qual (poderia dizê-lo sem 

hostilidade pessoal) nada se encontra, além do título, que diga respeito à raiz 

dos Chinas. (CENT, liv. 2, cap. XC). 

 

Amato defende o uso da droga promovida e importada por seus conterrâneos 

portugueses, desqualificando a obra de Vesálio que dá preferência à droga americana. 

Adiante, acrescenta as propriedades da planta de propriedade seca, possuindo a capacidade de 

“dissolver os humores, liquefazê-los, atenuá-los, transformá-los em hálito e suor” e “exsicar o 

corpo”. Por isso, a raiz é muito útil contra o “morbo gálico, aos defluxos, aos catarros, às 

dores das articulações e às doenças do humor aquoso” (CENT, liv. 02, cap. XC). 

Orta observou pessoas no Balagate (a região costeira da Índia separada pelas cadeias 

de montanhas, os Gates) que comiam a raiz com galinha cozida em água quente; na China, 

soube que comiam com a carne, porém, os “Chins costumam dar mais quantidade de pau em 

                                                 
78

  A citação de Laguna vem de sua tradução comentada da Materia Medica, de Dioscórides, já citado no 

capítulo anterior. Do anatomista belga, provavelmente Orta faz referência direta ou indireta à carta De radice 

chinarum (Sobre a raiz da China), impressa em Bâle, em 1546, na qual relata ao destinatário que deixou de 

usar a raiz da China e tornou a usar o guaiacão após sua estadia na Itália, onde houve mortes decorrentes do 

uso da droga oriental (VONS; VELUT, 2016, p. 8). 
79

  “ORTA – [...] antes me parece bem o que diz Mateolo Senense, que basta para esta raiz ser boa mezinha 

tomá-la o imperador Carlos quinto, e aproveitar-lhe.” (COL, cap. XLVII). 
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suas terras”. Usando da mesma forma que os hindus e chineses, Orta diz que se medicou com 

a raiz: 

 

ORTA – [...] e eu mesmo tomei este pau com suadoiros para uma ciática que 

tinha,
80

 sem suspeita de morbo gálico, e por que tomei suadoiros, e bebia 

água quente, como se costumava em princípio, quando este pau veio, 

encheo-me o corpo de eresipula e leicenços, pelo grande esquentamento que 

em fez no fígado, e foi-me necessário sangrar-me e beber água de cevada, 

açúcar rosado e pôr-me ao vento e assim fui restituído à saúde. (COL, cap. 

XLVII). 

 

O físico reconsiderou a receita chinesa em água quente e em grande quantidade de 

raiz, já que a terra dos Chins era mais fria que a Índia. Passou a utilizar uma receita da 

mezinha retificada na quantidade de “uma onça de pau cozido em quatro canadas de água”, 

acrescentando a raiz de aipo que os chineses costumavam adicionar. Também, preparou uma 

mezinha “aguao estilado deste páo”, a droga destilada no alambique, muito útil contra 

“qualquer enfermidade onde há o morbo napolitano, e para humor infeccionado dele, e por a 

parte lesa ser já tocada dele”, além de ser “bom para paralíticos”, pacientes com tremores, 

“artética, ciragra, podagra, ciática, alporcas” e para “inchaços reduzidos a melancolia ou 

fleuma como gesso, para indigestões do estômago, para xaqueca velha, para pedra e úlceras 

da bexiga às vezes” (COL, cap. XLVII). 

Orta, portanto observou simples, como a raiz da China, que faziam parte do regime 

alimentar e sanitário no Indo-Oriente. A instrumentalização desses materiais exóticos e a 

incorporação de formas de cura nativas na terapêutica colonial foram cambiadas por físicos 

como ele e boticários peninsulares. Esses saberes foram validados pela prática médica, 

testando compostos retificados, dosando-os nos pacientes, e, por vezes, no próprio corpo. 

Observar e testar essas novas drogas e terapêuticas, debater com as autoridades e comparar as 

experiências e observações aos textos significava sistematizar essa natureza exótica dentro da 

prática médica Ocidental.  

 

3.9 Os simples catalogados por Orta: plantas, minerais e animais 

 

                                                 
80

  Existe uma suspeita, levantada pelo médico e historiador Germano de Sousa, de que Garcia de Orta havia 

contraído a sífilis venérea, cuja doença o físico afirma não possuir. A suspeita se baseia nos indícios 

oferecidos pelo físico no colóquio em análise, uma “dor na ciática” com manifestações de inflamações 

dérmicas, com o corpo cheio de “eresipula” (erisipela) e “leicenços” (fleimões) (COL, cap. LXVII; SOUSA, 

2013, p. 185). 
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Dos cinquenta e oito colóquios – diminuindo o Colóquio primeiro, que apenas 

introduz os personagens –, Orta dedicou a maior parte a tratar dos simples derivados das 

plantas, cerca de 49 ou 84,5% do total. Trata-se de uma matéria médica predominantemente 

fitoterápica, tal como predominava numa longa duração da farmácia ocidental. 

No século XVI, Paracelso (1493-1543) procurou desenvolver uma farmácia 

essencialmente alquímica, baseado na composição de medicamentos derivados dos sais 

metálicos (mercúrio, antimônio, chumbo, ferro e cobre) e aperfeiçoando os processos de 

manipulação e extração dos metais de seus minérios, em contraponto à farmácia galênica das 

drogas. As teorias do físico suíço tiveram mais ressonância no Norte da Europa, mas não 

foram suficientes para diminuir o primado dos simples e drogas. Em Portugal, possuiu pouco 

alcance, dada a proibição de suas obras e ideias pelo Tribunal do Santo Ofício, que relacionou 

o físico ao luteranismo (SOUSA, 1996, p. 389-390).  

Assim, apesar da característica prático-experiencial de Orta, não há muitas influências 

dessas práticas alquímicas que se desenvolviam entre o quatrocentos e o quinhentos em sua 

obra. A materia medica ortiana, com exceção da presença de alguns pós-metálicos e das 

práticas de destilação de simples nos alambiques, priorizou a farmácia tradicional das drogas. 

Porém, lançou seu olhar sobre os simples exóticos, principalmente originários da Etiópia e 

ilhas da África Oriental, Arábia, da Indochina, do Ceilão, do Sudeste asiático e das ilhas da 

Indonésia (Malaca, Java, Sumatra, as Molucas e Borneo).  

Das plantas trabalhadas por Orta, destacamos algumas que possuíram grande 

relevância comercial e científica no século XVI.
81

 Além daquelas, enfatizamos, ainda, a 

identificação feita por Orta de outro tipo de coqueiro, diferente do comum (Cocos Nucifera 

L.), o das Maldivas (Maldivica L.), ambos originários do mundo índico. O primeiro foi 

conhecido desde a Antiguidade, fazendo parte das paisagens de muitas civilizações. Por sua 

vez, o coqueiro das Maldivas passou despercebido na literatura de viagens e Botânica. Os 

navegadores europeus do século XV e XVI só passaram a conhecê-los a partir de seus frutos, 

mas não possuíam notícia de sua origem. Encontravam-no boiando no mar da Índia, então 

deduziam que vinha de alguma planta do fundo do mar (CABRAL, 2015, p. 88-89). 

Orta foi o primeiro a destacá-lo na literatura botânico-médica, diferenciando-o do 

comum: “ORTA – os cocos das ilhas Maldivas são muito grandes [...] e de figura oval, por a 

maior parte, e não redonda como a dos outros” (COL, cap. XVI). Assim, identifica a 

                                                 
81

  Como destacamos durante o trabalho, defendeu o uso da raiz da China (Smilax China) no tratamento da sífilis 

no lugar do guaiacão americano; o bétele (Piper Betle) das práticas alimentares indianas e também usada para 

conservar o estômago; a folha da Índia (Cinamomum tamala) que diferenciou do bétele. 
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diferença visível entre as duas espécies, como o autor expressou; ademais, o formato do coco 

das Maldivas era singular, muito achatado nas extremidades, diferente do comum, mais 

arredondado. Essas informações foram dadas, como mostra o físico, a partir de informações 

de um navegador “que sabe muito das ilhas”, tendo o pego do mar. Na verdade, o coco das 

Maldivas, divulgado a partir da obra de Orta, como passou a ser conhecido, eram nativos do 

arquipélago africano das ilhas Seicheles,
82

 mas que, com os frutos disseminados pelo mar, 

tornaram-se presentes nas Maldivas. 

Também, outra importante contribuição científica feita pelo físico foi na identificação 

e localização de outro tipo de aloé. Os aloés foram simples muito valorizados por Teofrasto e 

Dioscórides. No Colóquio II, são diferenciados dois tipos: 

 

ORTA – do sumo duma erva depois de seco, e é chamada em português erva 

babosa [...] há muita quantidade em Cambaia e em Bengala e outras muitas 

partes. Mas a de Çacotora é muito mais louvada, e é mercadoria para a 

Turquia a Pérsia e Arábia, e para toda a Europa, e por isso o chamam aloés 

Çocotrino. (COL, cap. II). 

 

A primeira, comum em todo o subcontinente indiano e também na África Oriental, da 

babosa genérica (Aloe vera). A segunda, o socotrino (Aloe socotrina), era outra espécie de 

babosa natural do arquipélago africano de Socotorá entre o Chifre da África (Etiópia) e a 

Península arábica, guarnecida por uma fortaleza portuguesa. O aloé socotrino era conhecido 

pelos mercadores, mas era tido como uma boa qualidade do Aloe vera, não uma espécie 

distinta natural de uma localidade própria. Dessa forma, Orta soube identificar as diferenças e 

localizar a proveniência. Do sumo da planta, realçou as propriedades curativas, como 

purgativo, lombrigueiro e uso em doenças nos olhos (COL, cap. II). 

O esquema sensorial que guiava o físico o fez priorizar simples cujo odor (suave ou 

forte) e/ou sabor (amargos, doces, azedo, mordicante) fossem marcantes. As plantas 

aromáticas eram as mais escolhidas, pois suas propriedades e capacidades curativas se 

expressavam mais explicitamente por intermédio dessas características. Cada planta, por sua 

vez, possuía certas partes das quais as propriedades eram mais acentuadas. O físico, então, 

procurou reconhecê-las. Dessa forma, procuramos agrupar as drogas discutidas por Garcia de 

Orta a partir dos componentes que utilizara delas.  

Das espécies de cinamomo, do nimbo e do incenso, o físico aproveitou as suas cascas. 

Dos caules, o cate, o pau da China, o pau de cobra, os sândalos vermelho e branco. Dos aloés 
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  Conjunto de ilhas na costa Oeste da África, banhadas pelo Oceano Índico.  
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(aloe vera e aloe socotrina), da asa fétida,
83

 da mirra, do ópio (papoula), do bétele e dos 

manás
84

 realçou as propriedades de suas resinas e gomas. Essas geralmente eram de plantas 

cultivadas em jardins e hortos, obtidas da incisão e cortes no caule das árvores e, passados 

alguns dias, eram recolhidas em recipientes.  

Das frutas e nozes, Orta citou uma grande variedade. Constam na obra o dorião, a noz 

moscada de Malaca, a cassia fistola, as pimentas negra e branca, os cocos comum e das ilhas 

Maldivas, as mangas, o pêssego, o mangostão, a pateca (melancia), a jaca, o jambo, a 

jangoma, a lichia, o faufel,
85

 a carambola, o tamarindo, as amêndoas e os marmelos de 

Bengala. Alguns frutos eram utilizados frescos, mas, dada a temperatura mais quente da Índia, 

muitos eram feitos em conserva, extraídos a polpa e o sumo, ou desidratados e cristalizados 

para se evitar o apodrecimento.  

Das folhas e ramos de que se faziam chás e águas de conserva, o naturalista utilizou o 

pau da china, o bétele, o bangue,
86

 a galanga, o negundo,
87

 a datura, o esquinanto
88

 e o turbit. 

Das raízes e rizomas, destaca-se o gengibre, o croco indiaco (açafrão da Índia), a raiz do pau 

da china e o ruibarbo. Das sementes, consta uma grande variedade utilizada: do nimbo, do 

bangue, do pêssego europeu, da datura, o caroço das mangas. 

Em segundo lugar, Orta destacou uma variedade considerável de minerais (pedras e 

metais) com propriedades medicinais. Tratou delas nos Colóquios XVIII, XXXV, XLIII, XLIV e 

XLV. Nesse primeiro, em que divide espaço com a descrição do açafrão, o físico cita 

rapidamente o crisocola, um quartzo de cor amarela e esverdeada, que diz ser usado pelos 

físicos indianos na cirurgia e contra a sarna. Os portugueses, por sua vez, o utilizavam em pó 

na confecção do chamado unguento citrino. Depois, tratou dos minerais formados pelas ostras 

marinhas, o aljôfar ou margarita (pérola) e o chanquo, que são as conchas. Já era bem 

conhecido pelos europeus, mas acrescenta que as melhores e maiores vinham do Cabo do 

Comorim, uma estreita passagem marítima entre o sul da Índia e a ilha do Ceilão (COL., cap. 

XVIII e XXXV). 

                                                 
83

  Resina ou goma amarelada com alto índice de enxofre, colhida da árvore da L. Ferula  asafoetida. 
84

  Trata-se de uma seiva leitosa e doce, expelida por algumas espécies de arbustros, como do tamarisco 

(Tamarix gálica) e de um freixo (Fraxinus ornus), consumidos pelos povos nômades (COL, cap. XXXIII; 

MELO, 1892, p. 94-98; SOUSA, 2013, p. 304). 
85

  Fruto da Areca, um coqueiro oriental, Areca catechu L.  
86

  Folhas secas da Cannabis. Dessas e de suas sementes, fazia-se um óleo analgésico usado contra a dor e para 

dormir. 
87

  Duas árvores do gênero Vitex, o Negundo e a Trifólia. Orta atribui-lhes capacidades anti-inflamatórias, 

analgésicas e cicatrizantes (COL, cap. XXXIX). 
88

 Ver Anexo F, Gossário, p. 153. 
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Nos Colóquios XLIII e XLIV, trata de uma série de pedras preciosas conhecidas pelos 

físicos na literatura dos lapidários medievais, como no Lapidário de Afonso X, de Castela 

(séc. XIII). No primeiro, tratou de gemas e minérios em que estavam envoltos muitas fábulas. 

Portanto, trata de questões pouco medicinais e mais de História Natural. A primeira delas é o 

diamante, cujo mineral tinha alguns mitos citados por Ruano, tal como ser inquebrável
89

 e 

venenoso. Isso é desmitificado por Orta, pois relata que eram trabalhados pelos lapidários da 

Índia na confecção de joias e que faziam parte da terapêutica na medicina oriental (árabe e 

ayurvédica), que consumiam as pedras moídas em pequenos grãos.  

A pedra armênia, por sua vez, é descrita como azul e verde claro. Na corte do 

Bahadur, os físicos usavam-na para curar doenças melancólicas, mas não descreve 

propriamente a composição das mezinhas. Da pedra de cevar ou imã, diz ser ingerida pelos 

indianos para combater o envelhecimento. Ainda, aproveita para esclarecer outro mito do 

imaginário índico na afirmação de Antônio Musa de que haviam ilhas feitas de imãs que 

atraíam os pregos feitos de ferro dos navios. Possivelmente da inquirição de seus informantes 

navegadores, Orta afirma ser fabuloso, pois nenhum português havia experienciado tal evento 

(COL, cap. XLIII). 

No Colóquios, separa as gemas de maior uso medicinal, como afirma Ruano no início. 

São aquelas que entravam nas receitas do chamado electuarium gemmis (electuário das 

gemas), originários dos medicamentos adocicados de Mesué, populares nas boticas até o 

século XVII. Foi um composto muito alterado, possuindo grande variedade de usos para 

pacientes ricos, além de ter sido usado como antídoto e contraveneno, para fortificar o cérebro 

e coração, na medicina ginecológica e geriátrica, além de combater doenças melancólicas 

graves, pestes, síncope e erisípulas. A composição era feita do pó das gemas preciosas. Orta 

tratou de identificar os lugares onde se encontravam as melhores gemas usadas nesses 

compostos. As melhores safiras eram as do Ceilão e do Pegu; os rubis e as ametistas, também 

do Ceilão; as esmeraldas, da África; as turquesas, da Pérsia; o jaspe verde, de toda a Índia 

(COL, cap. XLIV; DUFFIN, 2013, p. 104-105; MELO, 2013, p. 43).  

Talvez o maior contributo sobre os minerais analisados por Orta tenha ocorrido no 

Colóquio XLV, sobre a pedra bezoar. Trata-se de um simples muito conhecido na farmácia do 

Baixo Medievo, mas do qual não se sabia seguramente sua proveniência. Foram introduzidos, 

na Europa pelos árabes a partir do século XII. Tornou-se um antídoto e contraveneno 

extremamente valorizado, tendo reis possuído os bezoares como joia, adornados por ouro e 

                                                 
89

  Derivado do latim, adamans, significa indomável. Trata-se de uma estreita relação entre o nome (significado) 

e a natureza do objeto, presente, por exemplo, nas Etimologias, de Isidoro de Sevilha.  
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pedras preciosas. Segundo Orta, as maiores eram as mais valorosas, ou seja, a maior virtude 

curativa era relacionada ao tamanho. Por essa razão, relata que um mercador português 

vendeu uma que pesava cinco oitavas
90

 (cerca de 18 gramas) no Reino pelo preço de 32 mil 

reis (BARROSO, 2013, p. 193-194; COL, cap. XLV). 

Desse modo, era uma das mezinhas mais valorizadas e caras no século XVI, em vista 

disso, nos relatos do físico, os exemplos de curas foram os de um governador da Índia e um 

rico mercador. Orta realça suas virtudes curativas entre os famosos antídotos da Europa, 

comumente chamados de bezares, tal como o corno do unicórnio e os teriagas: curavam 

enfermidades melancólicas e venenosas, como a cólera ou mordexi, além de enfermidades 

velhas e doenças de pele mais difíceis de tratar, como as “sarnas grossas”, lepra, purído antigo 

e empingem. Também realça que esses simples eram usados como estimulantes sexuais pelos 

indianos. Orta receitava o consumo de manhã e à tarde, na mezinha que continha cerca de três 

grãos do bezoar dissolvidos em água rosada. 

É possível que Orta tenha sido o primeiro europeu a relatar, num livro, a real origem 

da pedra bezoar, que provém de uma formação mineral no estômago dos ruminantes e de 

alguns mamíferos fruto da digestão de gramíneas, tal como nas cabras e no porco espinho. 

Orta soube dessas informações a partir de mercadores de Ormuz e, como testemunha de vista, 

em uma expedição em que acompanhou Martim Afonso no Cabo do Comorim, numa certa 

ilha das Vacas, onde teriam matado vários bodes, constatando a presença da pedra nas 

entranhas dos animais. Segundo o físico, eram provenientes da tal ilha, de algumas partes de 

Malaca, e as melhores eram da Pérsia, oriundas das cabras selvagens dessa região conhecida 

pelos físicos mulçumanos (COL, cap. XLV e LXVIII). 

Por último, dos produtos provenientes dos animais – além dos minerais produzidos por 

animais como as ostras e o Bezoar dos ruminantes, já discutidos –, o físico destacou o ambre 

(âmbar cinza) e o lacre. O primeiro se trata de uma substância recolhida da superfície marinha 

expelida por cachalotes, um cetáceo de grande porte. Orta duvidava da origem animal da 

substância, apesar de conhecer as notícias de sua verdadeira proveniência. No colóquio, revela 

as especulações acerca dessa origem: do esperma, esterco ou “escuma”(espuma?) de baleias, 

ou, ainda, de um fungo, tal como nas árvores, ou um mineral emergido do fundo do mar nas 

tempestades. Revela que soube de informantes, navegadores oficiais da coroa ou mercadores, 

que havia sido encontrado um pouco na costa do Brasil, no Timor e em Setúbal, mas que a 

maior parte vinha da zona marítima próxima do Ceilão e das ilhas Maldivas. A origem 

                                                 
90

  Cada oitava correspondia a cerca de 3,6 gramas. 
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exótica, novamente, parece ter valorizado esse simples, que era muito estimado dos ricos e 

poderosos da Índia, segundo o físico, tendo sido utilizado tanto na culinária como na 

medicina. Conhecido como um mineral, Orta o realça como um excelente cordial, além de ser 

usado como estimulante sexual e mezinha que agia no cérebro e estômago (COL., cap. III). 

O lacre era uma substância produzida por algumas formigas em plantas asiáticas. 

Apesar de ser apontado como um simples útil nas boticas, Orta não definiu seu uso 

terapêutico. Encontramos que era considerada uma mezinha quente e seca e que poderia ser 

utilizada na confecção de electuários. Porém, assim como na obra de Orta, no Tractado de 

Cristóvão da Costa tampouco foi evidenciado uso terapêutico dela (NORRI, 2016, p. 289). 

Apesar de não encontrarmos evidências de um grande uso medicinal, é possível que o 

grande interesse fosse noutras indústrias. Gaspar Corrêa, nas Lendas, transcreve uma possível 

carta do vice-rei D. Francisco de Almeida em resposta ao rei D. Manuel I. Nela, informa ao 

rei que partiam da Índia as naus cheias de lacre do Pegu e Martabão em direção à Portugal. 

Nas descrições de Orta e Cristóvão, são descritos somente usos não medicinais. O lacre era 

utilizado para selar as cartas, na tinturaria para fixar os corantes e a carpintaria, 

provavelmente para restaurar ou fixar móveis. Também, pode se deduzir que a sua utilização 

por boticários como mezinhas fosse mais útil à perfumaria, para fixar odores, principalmente 

pelos árabes, como denotou Cristóvão, apesar de afirmar que não era muito bom para essa 

finalidade (COL, cap. XXIX; LENDAS, v. I; TRACTADO, cap. XVI). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É consenso entre a historiografia portuguesa considerar o Colóquios dos Simples de 

Garcia de Orta como uma das obras de maior expressão científica no Renascimento 

português. Antes de reavaliar seus contributos científicos, salientamos especificidades da obra 

que articulam expressões da cultura portuguesa quinhentista, que compreendem a forma como 

o discurso científico foi construído por Orta: escrita em formato de diálogo e em português. O 

físico, de forma inédita, transformou controvérsias científicas entre doutores numa encenação 

de conversas hipotéticas entre os personagens Ruano e Orta em cenas possíveis na Velha Goa: 

observando plantas nos jardins em sua casa, atendendo pacientes, nos hospitais, andando pelas 

ruas da cidade em direção à missa na Sé de Goa.  

Absorveu as influências literárias de um gênero que se tornou comum em Portugal, o 

diálogo; uma das formas de propor debates, tratar de temas sem consenso e polemizar 

assuntos, suavizando a responsabilidade do autor pela personificação do discurso do 

personagem. Em um contexto de grandes controvérsias (teológicas, morais, científicas e 

políticas), esse gênero tornou-se comum em toda a Europa, talvez porque reproduzia os 

exemplares esquemas pedagógicos da dialética socrática que Platão utilizou em suas obras na 

Grécia Antiga, absorvidos, posteriormente por Cícero, Plutarco e Quintiliano. 

Seu tratado dialogado é uma proposição pedagógica construída pela conversa entre um 

físico de maior idade, mais douto e experiente que outro, recém formado e pouco experiente, 

para defender um polo do discurso cientifico, mais baseado na observação e experiência 

pessoal do naturalista que no saber especulativo/ teórico. Consciente das limitações desse 

conhecimento também pela disponibilidade material de livros (apesar do grande esforço em se 

manter atualizado) e longe das Academias e Universidades, o físico português viu no recurso 

aos seus próprios sentidos a principal forma de ler o livro da natureza. 

Ao mesmo tempo em que o Colóquios foi motivado por interesses científicos, 

compreendemos ser uma obra que cumpre funções memoriais de honrar e perpetuar os nomes 

dos governantes que a tornaram possível e lhe garantiram mercês. Pensada a partir das 

relações que fizemos entre homens citados nos paratextos da obra, demos também um caráter 

político para a construção e a propagação da cultura letrada. Desses citados, destacam-se D. 

Francisco de Coutinho, que assinou o alvará de privilégios e foi honrado na ode do poeta Luís 

de Camões, e Martim Afonso de Sousa, protetor e amigo que o trouxe para a Índia e manteve 

Orta como seu físico pessoal. Além das menções a seus amigos, como o físico Dimas Bosque, 
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físico-mor do vice-rei D. Constantino de Bragança, que produziu o prólogo e divulgou a obra 

na epístola latina para o professor de Coimbra Thomas Rodriguez; o autor do epigrama latino, 

o latinista Tomé Caiado; e o acima citado poeta, Luís de Camões. Assim, a produção da obra 

permeia toda a comunidade que a legitima e faz possível a sua impressão, congregando as 

expectativas e visões além da individualidade autoral, mas partilhada por toda aquela.  

Salientamos que Orta foi além de seus antecessores portugueses Tomé Pires (1515) e 

Duarte Barbosa (1512), que produziram os primeiros inventários da botânica e dos simples 

Indo-Orientais. O físico português ordenou-os em termos médico-farmacológicos, qualificou 

esses materiais (em quente, frio, seco e úmido), buscou investigar os nomes nas línguas das 

gentes (malaio, sânscrito e árabe), em português, em castelhano, e em latim e grego, quando 

já eram conhecidos pelos antigos. Denominamos o esforço desses homens no além-mar de 

naturalismo português, pois percebemos que esses funcionários da coroa, navegadores e 

médicos buscaram regras mais rígidas para descrever a natureza Indo-Oriental, que, desde a 

Antiguidade, provocou o fascínio e a curiosidade europeia pelas florestas densas, ilhas, 

maravilhas e sobrenaturais animais e plantas. 

Para regrar essas informações fornecidas por boatos e relatos de viajantes, o físico 

construiu um discurso científico baseado no confronto de várias fontes de saber escritas, orais 

e experienciais. Esses textos dividem-se entre os botânicos e médicos de autoridade 

(Teofrasto, Dioscórides, Plínio e Galeno), os autores do medievo e comentadores medievais 

de matriz árabe (Isidoro de Sevilha, Mateus de Glanville, Avicena, Averroes, Mesué, Nicolau 

Salernitano, Mateus Silvático) e modernos tradutores e comentadores das obras de autoridade 

(Antônio Musa Brasavola, J. Ruélio, Mathioli, A. Laguna, Andrea Alpago, Monardes). Orta 

não se mostrou subserviente aos argumentos das autoridades que, muitas vezes, eram ainda 

repetidos acriticamente pelos comentadores de seu tempo. Também, defendeu os autores 

árabes dos ataques dos humanistas que criticavam o conhecimento escolástico medieval 

baseado nas traduções desses, pois Orta os julgou mais doutos e conhecedores dos simples e 

medicamentos que os autores antigos. 

Discutiu com esses autores, priorizando as fontes do conhecimento colhidas por ele. 

Essas se dividem em duas formas: na observação pessoal direta, na atuação profissional como 

físico nas curas e testando medicamentos, visualizando a natureza nas hortas e jardins, 

aclimatizando e cultivando plantas em sua casa em Goa ou no seu arrendamento, em 

Bombaim; e recorrendo às informações indiretas por pessoas que julgou “dignas de fé”, ou 

seja, físicos portugueses ou gentios (árabes, persas e indianos), inquirindo nos bazares os 
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boticários e lapidários, questionando os mercadores e navegadores que julgou informantes 

confiáveis.  

A construção dessas regras para validação dos saberes se deu, por sua vez, de forma 

interdisciplinar, enraizando-se por influência de outras correntes desenvolvidas 

concomitantemente por humanistas na Europa e pelos homens letrados do além-mar. Nossa 

investigação sugere que não há uma separação entre as faces literárias e científicas no 

Renascimento. Segundo a historiadora Valentina Pugliano (2017, p. 264), o humanismo, pela 

submissão dos demais saberes aos estudos gramaticais, fomentou um programa de pesquisa, 

um retorno aos materiais e uma busca pelo autêntico a partir da autoridade dos naturalistas 

pela experiência artesã e prática. O humanismo médico, uma das correntes científicas da 

renascença, produziu críticas aos textos clássicos, apelando, muitas vezes, para as observações 

pessoais dos naturalistas e botânicos para se contrapor às definições antigas. Esse fenômeno é 

notado em duas disciplinas mais práticas da Medicina, a Anatomia e a Botânica, onde as aulas 

mais práticas (dissecação e observação nos jardins e nos bosques) eram valorizadas nos 

currículos e entre os mestres. Para reproduzir essas experiências constatadas, buscaram 

acrescentar gravuras aos tratados botânicos para simular, pela arte, a natureza.  

Noutro polo, nas experiências do além-mar, a experiência prática foi a racionalidade 

predominante no desenvolvimento dessas Ciências náuticas e botânicas, pois mares, rios, 

acidentes geográficos e estrelas, além das florestas, plantas, animais e minerais desses mundos 

orientais eram, muitas vezes, inéditos aos olhos europeus e, portanto, inalcançados pelos 

olhos dos autores clássicos, produzindo, assim, consciência das limitações do conhecimento 

fundado em autoridades. Essas constatações mais críticas estão ligadas a quatro principais 

autores dessas ciências: os cosmógrafos e matemáticos Luís de Nunes, tradutor do medieval 

Tratado da Esfera, e D. João de Castro, nobre navegador que produziu obras de rotas 

(Roteiros), além do Tratado da Esfera dialogado; entre os botânicos, Garcia de Orta e 

Cristóvão da Costa, um físico que teve contato com a obra do físico cristão-novo, produzindo 

o seu Tractado das Drogas (Burgos, 1578) com gravuras elaboradas de próprio punho. 

Assim, Orta conjugou algumas expressões do discurso científico de seu tempo.  

Por fim, percebemos o Colóquios também é guiado por problemas sanitários do 

Estado português da Índia. Orta percebeu as doenças tropicais e, por isso, procurou nos 

simples nativos terapêuticas e formas de cura. Constatamos essas informações na análise de 

dois tipos de doenças que afligiram colonos portugueses e gentes da terra na Índia lusitana: as 

doenças sifílicas e a cólera-asiática. O autor tratou-as pelo seu método, analisando as formas 

de curas e medicamentos do sudoeste asiático para sanar aquelas. Para as sifílicas, usou de 
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água destilada de uma planta chinesa, o pau da China, que julgou melhor que o guaiacão 

americano, um simples mais usado na Europa para combater esses morbos. Para a cólera 

asiática, definida por ele como uma doença colérica produzida pela corrupção dos humores a 

partir da digestão de alguns tipos de comida (como os pepinos), buscou no uso de laxativos e 

vomitativos expulsar a matéria corrompida.  

A natureza de Orta é visualizada qualitativa e quantitativamente. Ao mesmo tempo em 

que busca constatar a proveniência, os mercados, descrever a estrutura das plantas e investigar 

os nomes, o físico buscou caracterizá-los em esquemas sensoriais que os associassem às 

propriedades terapêuticas. Portanto, a natureza descrita por Orta é matéria-prima da farmácia. 

Tratou de simples provenientes das plantas, minerais e animais. Porém, é materia medica 

essencialmente fitoterápica e baseada nas composições antigas da farmácia ocidental, que 

consistia na confecção de medicamentos simples e compostos. Assim, o Colóquios insere-se 

como uma obra do Renascimento português, fruto das tensões entre a tradição e as inovações 

de seu tempo, entre ambíguas relações com o conhecimento passado, fazendo emergir novas 

compreensões a partir dos passos trilhados pelos antigos, entre rupturas e continuidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Frontispício da edição princeps do Coloquios dos Simples (Goa, 1563), 

impresso por João de Eadem 

 
Fonte: Acervo digital da Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em: http://purl.pt/22937. Acesso em: 26 

maio. 2019. 
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ANEXO B – Primeira página do processo que acusa de judaísmo e expede a prisão de 

Catarina de Orta, esposa do mercador Lionel Gonçalvez e irmã do Doutor Garcia de 

Orta, pelo inquisidor Aleixo Dias Falcão da Casa de Suplicação de Goa. Manuscrito, 

cod. PT/TT/TSO-IL/028/01282, fol. 03, 1568-69 

 
Fonte: Acervo digital do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2301170. Acesso em: 30 dez. 2019. 
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ANEXO C – Segunda página do processo contra Catarina de Orta, em que diz ser irmã 

do Doutor Garcia de Orta, falecido no mesmo ano, e descreve as acusações de práticas 

judaicas da réu. Manuscrito, cod. PT/TT/TSO-IL/028/01282, fol. 04, 1568-69 

 
Fonte: Acervo digital do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Disponível em: 

https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=2301170. Acesso em: 30 dez. 2019. 
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ANEXO D – Estrutura da obra, documentos e apêndices 

Colóquios, documentos e apêndices da obra 
Personagens dos Colóquios ou autores e 

referências nos documentos 

Frontispício da obra  

Alvará de privilégios para a impressão da obra  

(5 de novembro de 1562). 

Autorização dos direitos e rendas na impressão da 

obra ao seu autor. 

Carta “Ao muito ilustre Martim Afonso de 

Sousa...”  
Do autor à Martim Afonso de Sousa. 

Soneto “Do autor falando com o seu livro, e 

manda-o ao senhor Martim Afonso de Sousa.” 
Do autor à Martim Afonso de Sousa. 

 

Ode “Ao Conde do Redondo, vice-Rey da Índia.” 

Ode de Luís de Camões dedicada à D. Francisco 

Coutinho, O Conde do Redondo, o então Vice-

Rei da Índia, fazendo ainda referência e louvor ao 

físico Garcia de Orta. 

Prólogo “Do licenciado Dimas Bosque, médico 

valenciano ao leitor.” (2 de abril de 1563). 
Escrito pelo físico valenciano Dimas Bosque. 

Colóquio 1º “em que se introduz o Doctor 

Ruano...” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 2º “dos aloés” Ruano e Orta. 

Colóquio 3º “do ambre” Ruano e Orta. 

Colóquio 4º “do amomo” Ruano e Orta. 

Colóquio 5º “do anacardo” Ruano e Orta. 

Colóquio 6º “da árvore triste”  Ruano e Orta. 

Colóquio 7º “do altiht, anjuden, assa fétida, e 

doce, e odorata, anil 
Ruano e Orta. 

Colóquio 8º “do bangue” Ruano, Orta e Antônia. 

Colóquio 9º “do benjuy” Ruano e Orta. 

Colóquio 10º “do ber, que são as maçãs que cá 

usamos, e dos brindões, e dos nomes e apelidos 

dos reys e senhores destas terras. E é colóquio 

que não serve de cousa alguma de física; mas 

poem-se aqui o pedimento do doutor Ruano para 

dar passatempo aos que em Espanha o lerem. E 

assim se trata do xadrez e de suas peças.” 

Ruano e Orta. 

Colóquio 11º “do cálamo aromático e das 

cáceras.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 12º “de duas maneiras de cânfora e das 

carambolas.” 
Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 13º “de duas maneiras de cardamomo e 

carandas.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 14º “da cassia fistola.” Ruano e Orta. 

Colóquio 15º “da canela, e da cassia lignia e do 

cinamomo, que tudo é uma coisa.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 16º “do coquo chamado coco comum e 

do das Maldivas.” 

 

Ruano e Orta. 

Colóquio 17º “do costo e da Colherica passio.” Ruano, Orta, Serva, Pagem, Dom Gerônimo e 

Paciente. 

Colóquio 18º “da crisocola e croco indiaco, que é 

açafrão da Índia e das Curcas.” 
Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 19º “das cubebas.” Ruano e Orta. 

Colóquio 20º “da datura e dos doriões.” Ruano, Orta, Serva, Paula de Andrade (paciente). 
(continua)
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(continuação) 

Colóquios, documentos e apêndices da obra 
Personagens dos Colóquios ou autores e 

referências nos documentos 

Colóquio 21º “do ebur ou marfim, e do elefante, 

e é Colóquio que não faz para física, senão para 

passatempo.” 

Ruano, Orta, Serva e André Milanês (lapidário). 

Colóquio 22º “do faufel e dos figos da Índia.” Ruano e Orta. 

Colóquio 23º “do folio indo ou folha da Índia.” Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 24º “de duas maneiras de galanga.” Ruano e Orta. 

Colóquio 25º “do cravo.” Ruano e Orta. 

Colóquio 26º “do gengibre, e não serve este 

colóquio senão para Europa, porque tudo isto é 

noto na Índia porque é do gengibre.” 

Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 27º “de duas maneiras das ervas contra 

as Câmaras, os nomes das quais se dirão neste 

Colóquio, e de uma erva que não se deixa tocar 

sem fazer murcha.” 

Ruano, Orta, Serva e Moço (alguém enviado dos 

“frades de São Francisco” com uma cesta de 

ervas para Orta). 

Colóquio 28º “que trata da Jaca e dos Jambolões, 

dos Jambos e das jamgomas.” 
Ruano, Orta, Serva e Capitão. 

Colóquio 29º “do lacre.” Ruano e Orta. 

Colóquio 30º “dos linaloés.” Ruano e Orta. 

Colóquio 31º “do pau chamado cate do vulgo, e 

diz-se dele coisas proveitosas.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 32º “da maça e noz.” Ruano e Orta. 

Colóquio 33º “da manná purgativa, onde se fala 

outras muitas coisas, que são menos medicinais, e 

são de história, e boas para as saberem algumas 

pessoas.” 

Ruano e Orta. 

Colóquio 34º “das mangas.”  Ruano, Orta e Servo. 

Colóquio 35º “da margarita ou aljôfar, e do 

chanquo, de onde se faz o que chamamos madre-

pérola.” 

Ruano e Orta. 

Colóquio 36º “do mungo e melão da Índia, a que 

chamamos pateca.”  
Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 37º “dos mirabolanos.” Ruano e Orta. 

Colóquio 38º “das mangostões.” Ruano e Orta. 

Colóquio 39º “do negundo ou sambali.” Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 40º “do nimbo.” Ruano e Orta. 

Colóquio 41º “do anfiam dito assim 

corrompidamente porque o seu nome é ópio.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 42º “do pau da cobra e é de três 

maneiras.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 43º “da pedra diamante e da pedra 

armênia e da pedra de cevar.” 
Ruano, Orta e Serva. 

Colóquio 44º “das pedras preciosas, que são 

safira, jacinto, granada, rubi medicinas.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 45º “da pedra Bezoar.” Ruano e Orta. 

Colóquio 46º “da pimenta preta, branca, longa e 

Canarim, e dos pêssegos.” 
Ruano e Orta. 

Colóquio 47º “da raiz da China.” Ruano e Orta. 

Colóquio 48º “do Ruibarbo, o qual se diz em 

poucas palavras.” 
Ruano e Orta. 

(continua)
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(continuação) 

Colóquios, documentos e apêndices da obra 
Personagens dos Colóquios ou autores e 

referências nos documentos 

Colóquio 49º “de três maneiras de Sândalo.” Ruano e Orta. 

Colóquio 50º “do espiquenardo.” Ruano e Orta. 

Colóquio 51º “do espódio.” Ruano e Orta. 

Colóquio 52º “do esquinanto.” Ruano e Orta. 

Colóquio 53º “dos tamarindos.” Ruano, Orta e Serva. 

“Colóquio 54º “do turbit.” Ruano, Orta e Malupa, um físico de Goa. 

“Colóquio 55º “do thure que é incenso, e da 

mirra.” 
Ruano e Orta. 

“Colóquio 56º “da tutia.” Ruano e Orta. 

“Colóquio 57º “da zedoaria e zerumbet.” Ruano e Orta. 

“Colóquio 58º “que trata de algumas coisas que 

vieram a notícia do autor, e das mezinhas ditas 

atrás, e assim se acrescentam outras algumas 

mezinhas ou frutas, e fala de uma maneira de 

arroz que tem manteiga em si, e do betre, e da 

cidade de Badajoz, e da canafistola, e do cirifoles, 

mezinha louvada para as camaras, e da cidade de 

Chitor, e do marfim, e dos mangustães, e das 

patecas, e do pao da China, e de uma pedra muito 

louvada contra  peçonha, que é achada no fel do 

porco espinho.” 

 

 

 

 

 

 

Ruano, Orta e o licenciado Dimas Bosque. 

Epístola em latim:  

“Ao mais proeminente doutor Thomaz Rodrigues, 

prima em Medicina na Academia conimbricense. 

De Dimas Bosque, médico valenciano S.P.D” 

(Goa, 1º de abril de 1563). 

Autoria de Dimas Bosque, endereçada ao doutor 

Thomaz Rodrigues, que havia sido lente em 

Salamanca, e atuava na época da carta no cargo 

de lente em Medicina na Universidade de 

Coimbra. 

Epigrama em latim: “Ao distinto doutor, Garcia 

de Orta, um médico da Índia.”  De autoria do médico e latinista Tomé Caiado, 

endereçada à Garcia de Orta. 

Errata da obra com “Erros da impressão que são 

muitos, e alguns deles podem mudar o 

entendimento por onde é necessário que o leiam.” 

 

Índice ou “Taboada do conteúdo neste livro pelo 

ABC das coisas de notar.” 

 

Colóquio emendado: “Colóquio do betre e 

outras cousas em que se emendam algumas faltas 

de toda a obra as quais ficaram por esquecimento, 

e pode o leitor ler acabados os colóquios da letra 

B, que é no colóquio do Betre.” 

 

 

 

Ruano e Orta. 
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ANEXO E – Relação entre governadores e vice-reis do Estado da Índia e Reinados 

(1505-1581) 

SOBERANOS GOVERNANTES CARGO 

 

 

 

Reinado de D. Manuel I 

(1497-1521) 

D. Francisco de Almeida 

(1505-1509) 
Vice-Rei e Governador 

Afonso Albuquerque 

(1509-1515) 
Governador 

Lopo Soares de Albergaria 

(1515-1518) 
Governador 

Diogo Lopes de Sequeira 

(1518-1522) 
Governador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinado de D. João III 

(1521-1557) 

Duarte de Menezes (1522-

1524) 
Governador 

D. Vasco da Gama (1524) Vice-Rei e Governador 

D. Henrique de Menezes 

(1524-1526) 
Governador 

Lopo Vaz de Sampaio 

(1526-1528) 
Governador 

Nuno da Cunha (1528-1538) Governador 

D. Garcia de Noronha 

(1538-1540) 
Vice-Rei e Governador 

D. Estevão da Gama 

(1540-1542) 
Governador 

Martim Afonso de Sousa 

(1542-1545) 
Governador 

D. João de Castro 

(1545-1548) 
Vice-Rei e Governador 

Garcia de Sá (1548-1549) Governador 

Jorge Cabral (1549-1560) Governador 
 

 

 

 

Regência de D. Catarina 

(1558-1562) 

D. Afonso de Noronha 

(1550-1554) 
Vice-Rei e Governador 

D. Pedro de Mascarenhas 

(1554-1555) 
Vice-Rei e Governador 

D. Francisco Barreto 

(1555-1558) 
Governador 

D. Constantino de Bragança 

(1558-1561) 
Vice-Rei e Governador 

D. Francisco Coutinho 

(1561-1564) 
Vice-Rei e Governador 

 

Regência de D. Henrique 

(1562-1567) 
D. João de Mendonça Furtado 

(1564) 
Governador 

D. Antão de Noronha 

(1564-1568) 
Vice-Rei e Governador 

 

 

 

Reinado de D. Sebastião 

(1567-1578) 

D. Luís Ataíde (1568-1571) Vice-Rei e Governador 

D. Antônio de Noronha (1571-

1573) 
Vice-Rei e Governador 

D. Antonio Moniz Barreto 

(1573-1576) 
Governador 

D. Diogo de Menezes Governador 
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Reinado de D. Henrique 

(1578-1580) 
 

(1576-1578) 

D. Luís de Ataíde (1578-1581) Vice-Rei e Governador 

Fonte: Magalhães (1993, p. 513-546) e Reis (2014, p. 128-135). 
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ANEXO F – Glossário 

 

Asa fétida: Resina ou goma amarelada com alto índice de enxofre colhida da árvore da L. 

Ferula  asafoetida. 

Coromandel: região que compreende a costa sudoeste do subcontinente indiano. 

Cinamomo: termo que agrupa variedades de canela; árvores de casca com alto teor 

aromático. 

Crisocola: pedra de cor amarela/esverdeada.  

Espódio vegetal ou tabashir: Também conhecido como maná do bambu ou açúcar do 

bambu, é uma resina endurecida que se forma entre os brotos e ramos do bambu na Pérsia. 

Esquinanto: Flor do junco (Cymbopogon schoenanthus) conhecido entre os indianos como 

erva de Mascate, palha de Meca ou pasto de Camelo, como descrito por Orta (COL, cap. LII). 

É natural do Norte da África e do sul da Ásia. Atualmente é conhecida como capim-limão. 

Faufel: Fruto da Areca, um coqueiro oriental (Areca catechu L.).  

Incenso: São resinas aromáticas leitosas de árvores do gênero Boswellia  naturais do norte da 

África, Oriente Médio e Índia. Foram muito conhecidas pelo mundo mediterrânico. Foi 

conhecida no mundo romano como olibanum, entre os judeus lebonah  e entre os árabes thus 

(MELO, 1892, p. 354-355). 

Malabar: região que compreende costa leste do subcontinente indiano.  

Mangostão: fruto da árvore tropical do sudeste asiático, Garcinia mangostana, cujas 

sementes são comestíveis. 

Negundo: duas árvores do gênero Vitex, o Negundo e a Trifolia. Orta atribui suas capacidades 

antiflamatórias, analgésicas e cicatrizantes (COL, cap XXXIX). 

Nimbo: planta da Melia Azadirachta cuja casca e folhas “pisadas” eram aplicadas nas chagas 

e ferimentos nos cavalos e nos homens (COL, cap XL). 

Tutia: óxido impuro do zinco, proveniente da combustão do minério de zinco nas fornalhas. 

Para Orta, não era um espódio (metal) dos gregos, mas uma substância obtida da queima de 

uma certa árvore perto de Ormuz, na Arábia (COL, cap. LVI; MELO, 1892, p.361).   
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