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O aumento crescente da consciência da comunidade acadêmica sobre a importância 
do conhecimento popular faz com que ocorra a busca do “saber” que as sociedades 
tradicionais possuem a respeito do seu ambiente, resultando na ampliação da pesquisa 
etnobotânica ao longo dos anos. Os estudos nessa área permitem o conhecimento, 
antes restrito de uma população local, sobre os usos de determinada espécie. Genipa 
americana L., comumente chamada de “Jenipapo” ou “Jenipapeira”, pertencente à 
família Rubiaceae, têm grande importância devido às suas propriedades medicinais, 
alimentícia e madeireira. Além disso, o fruto é considerado pelos nativos como 
excelente fonte de ferro. Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo realizar 
o levantamento do conhecimento sobre os usos do Jenipapo com os funcionários da 
Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). A obtenção dos dados ocorreu a partir da 
realização de entrevistas com os funcionários da EAJ, sendo homens e mulheres, 
através da utilização de questionário semiestruturado e gravador. Foram abordados 20 
funcionários, perguntando-se em um primeiro momento os seus nomes e a idade, que 
variou entre 21 e 58 anos. Após a coleta dos dados, procedeu-se a seleção das 
informações, baseadas no objetivo da pesquisa. Dentre os funcionários entrevistados, 
95% obtinham conhecimento a respeito da utilização do Jenipapo. Em relação à forma 
de uso da espécie, 85% informaram que utilizam o fruto de forma medicinal para 
diferentes fins, como: chá contra inflamação; machucados, como em casos de torções; 
anti-inflamatório e até mesmo contra gastrite e pressão alta. De acordo com os 
entrevistados, a mancha causada com a aplicação do fruto sobre a pele, vai clareando 
com o passar dos dias e paralelo a isso as dores vão diminuindo. O fruto é utilizado 
por 70% dos entrevistados para produção de suco, vitaminas e licor. Ademais, 30% 
afirmaram que a ceiva do Jenipapo é utilizada para a realização de pinturas corporais 
indígenas, e um dos entrevistados, de origem indígena, afirmou que presenciou a 
utilização da madeira do Jenipapo para produção de coronhas para espingardas. No 
geral, notou-se que as informações foram passadas por pessoas mais velhas da família 
e amigos. A busca pelo “saber” com os funcionários da EAJ, a respeito da utilização 
do Jenipapo, deixou evidente a importância do registro do conhecimento popular, 
gerando informações sobre o uso medicinal, doméstico e de grande relevância 
sociocultural para a região. 
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