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A história do uso de plantas medicinais tem mostrado que elas fazem parte da 
evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos. 
A Amazônia brasileira é uma das regiões de maior expressividade do planeta, por esta 
razão oferece grande potencial em relação à biodiversidade, abrigando, inúmeras 
plantas detentoras de propriedades medicinais e provavelmente outras espécies das 
quais são desconhecidos os efeitos terapêuticos e princípios ativos. Com isso, este 
trabalho objetivou realizar um levantamento de plantas medicinais, encontradas em 
oito escolas públicas do município de São Paulo de Olivença-AM. O trabalho de 
campo foi de caráter observacional e exploratório consistindo em três etapas: visita e 
autorização das diretoras das escolas, realização do levantamento das plantas 
medicinais com descrição dos nomes populares e científicos (adoção do sistema de 
classificação APG III) e coleta das informações com os funcionários da escola sobre a 
finalidade terapêutica das plantas medicinais. Percebeu-se que as escolas possuem 
uma grande variedade de plantas, sendo as mais frequentes: mamão (Carica papaya 
L.), manga (Mangifera indica L.), banana (Musa paradisiaca L.), limão galego 
(Citrus aurantifolia L.), cupuaçu (Theobroma grandiflorum W.), jambo (Syzygium 
malaccense L.), laranja (Citrus sinensis T.), coco (Cocos nucifera L.), acerola 
(Malpighia emarginata L.) e graviola (Annona muricata L.). Através da pesquisa 
realizada, o modo de preparo mais usual das plantas medicinais é o chá, sendo 
utilizadas para o tratamento de doenças do trato digestivo e respiratório.  Observou-se 
com o estudo a necessidade de um resgate do conhecimento medicinal das plantas, 
devido há certa carência de estudos científicos voltados para as plantas em escolas 
públicas do Alto Solimões, pois os responsáveis das instituições prezam apenas a 
preservação para o consumo das frutas, não explorando com tanto rigor as espécies 
para fins medicinais. Portanto, propõe-se que o tema das plantas medicinais seja 
introduzido nos currículos escolares e que sejam oferecidas oficinas práticas 
envolvendo o corpo docente de toda a instituição para manter vivo esse saber popular. 


