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As práticas bioculturais manifestam caracteres culturais e exprimem o modo de relação 
entre populações locais e recursos oriundos da flora. Objetivou-se contribuir ao resgate 
de práticas bioculturais associadas ao uso de plantas medicinais para tratar problemas 
relacionados ao sistema reprodutor feminino na comunidade Franco, Cocal 
(03º28’33”S - 41º33’28”O), norte do Piauí. Como métodos de registro, empregou-se a 
técnica de convivência com a comunidade, aplicação de formulários semiestruturados 
(Parecer nº 2.165.239) e conversas informais. A partir destas (n:34) selecionaram-se 11 
informantes (nove pertencentes ao gênero feminino e dois ao gênero masculino) que 
detinham conhecimento sobre plantas usadas para o tratamento de afecções do aparelho 
reprodutor feminino. Foram documentadas 17 práticas bioculturais na comunidade 
executadas a partir de 14 etnoespécies, usadas em geral para tratar inflamações no útero 
(n:10) seguida por etnoespécies abortivas (n:4), escorrimento uterino, "segurar menino” 
e alterações no ciclo menstrual (n:1, cada). Dentre as receitas caseiras, 15 (88.23%) são 
elaboradas a partir de espécies de forma isolada, enquanto duas das preparações 
(11.77%) são confeccionadas em combinação com outras etnoespécies. Em adição, 
duas das práticas são efetivadas a partir de misturas a aditivos, como refrigerante de 
cola e cachaça, a fim de potencializar a receita. Sobre as partes utilizadas da planta, 
sobressaíram-se a casca, folha, fruto, raiz (17.65%, cada) seguidas pelo caule, 
entrecasca do caule, "miolo" do fruto, semente e toda a planta (5.88%, cada). Sobre o 
local de coleta das plantas, estas são coletadas, sobretudo, próximo às residências, nos 
quintais rurais e na mata próxima às primeiras. Segundo os informantes, entre as 
espécies indicadas, Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. (imburana de cheiro) já 
não está disponível como em épocas passadas, resultado da forte pressão humana. 
Ainda, exteriorizam a inquietude sobre a conservação e transmissão dos saberes 
associados a estas práticas às futuras gerações. Por outro lado, os saberes sobre algumas 
receitas caseiras, como as que se baseiam no uso de Enterolobium contortisiliquum 
(Vell.) Morong (tamburil) podem envolver a difusão de tabus e/ou crenças na 
comunidade. Assim, verificou-se que as práticas etnoginecológicas sobre o uso de 
plantas medicinais constituem parte do acervo biocultural relativo à flora local, 
oferecendo oportunidades de cuidado à saúde feminina na comunidade. 
(Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq -  
Identificação Projeto, PI 2742-2017).  


