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Os Discursos Oficiais e a Emergência do Tradicional como
Objeto de Políticas Públicas

As relações mantidas entre o Estado brasi leiro e os organismos interna-
cionais exercem grande influência no processo de elaboração das polí t icas públ i-
cas nacionais. Portanto, neste capítulo apresento um mapeamento dos discursos
oficiais dos organismos internacionais e das políticas brasileiras que qualificam os
seus objetos segundo o conceito de 'tradição' - medicina tradicional, conhecimen-
tos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, parteiras tradicionais. Como
os enunciados sobre a medicina tradicional indígena também fazem parte desse
contexto comunicativo oficial,  torna-se fundamental considerá-lo para entender
os sentidos agregados a essa categoria, uma vez que passa a integrar a formação
discursiva das políticas da tradição.

Afim de que se compreenda a maneira como essas relações propiciam o
surgimento das polí t icas da tradição e de que forma, ao qual ificar os objetos das
políticas públicas, o tradicional abre caminho para a emergência de objetos híbridos
de políticas públicas, analiso os discursos oficiais dos organismos internacionais e das
políticas públicas brasileiras à luz da reflexão teórica efetuada no capítulo anterior.
As diretrizes internacionais que mais exercem influência no forjamento das políticas
nacionais voltadas para o desenvolvimento das medicinas tradicionais indígenas
são as recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A medicina tradicional no âmbito
dos discursos internacionais

Ao anal isar os documentos elaborados pela OMS, pela OIT e pela ONU,
bem como pelas polí t icas nacionais de prát icas integrat ivas e complementares de
plantas medicinais e fitoterápicos, de saúde indígena, de sustentabilidade dos povos
e comunidades tradicionais e de proteção aos conhecimentos tradicionais associados,
percebem-se entre eles inúmeros al inhamentos discursivos. Os organismos inter-



nacionais apresentam recomendações a serem seguidas pelos governos nacionais,
e as políticas públicas buscam contemplá-las em seu escopo, É necessário, portan-
to, refletir sobre a forma como as recomendações dos organismos internacionais
influenciam o Estado brasileiro na elaboração dessas políticas.

O discurso da Organização Mundial da Saúde

Desde a década de 1970, a OMS recomenda que, para melhorar as condi-
çÕes de saúde da população, as medicinais tradicionais e os seus praticantes sejam
considerados pelos Estadosnacionais na organização da atenção básica à saúde. Em
1978, a Declaração de Alma-Ata, l"em consonância com a nova ordem econômica
internacional", reconhece que os praticantes das medicinas tradicionais poderiam
colaborar nos cuidados primários de saúde, desde que devidamente treinados para
trabalhar e responder às necessidades das comunidades.

É somente em 2002 que a OMS publica o documento Estratégias da OMS
sobre a Medicina Tradicional 2002-2005 com as diretrizes para a integração da me-
dicina tradicional (MT) aos sistemas nacionais de saúde. Nesse documento, apesar
de reconhecer a grande diversidade das orientaçÕes teóricas que fundamentam as
práticas da MT, a OMS emprega a categoria no singular e propÕe uma definição
prática e útil, ampla e inclusiva para o termo. Por medicina tradicional se entende
um conjunto de

Práticas, enfoques, conhecimentos e crenças sanitárias diversas que incorporam
medicinas baseadas em plantas, animais e/ou minerais, terapias espirituais,
técnicas manuais e exercícios aplicados de forma individual ou em combinação
para manter o bem-estar, além de tratar, diagnosticar e prevenir as enfermidades.
(OMS, 2002: 7)

Por apresentar baixo custo, ser acessível e atender a algumas necessidades
de saúde da população, a MT pode contribuir para a redução das taxas de morbi-
mortalidade, principalmente em países pobres. A fim de explorar o potencial que
tais medicinas encerram, os Estados precisariam criar medidas para regulamentar e
ampliar o acesso às suas terapêuticas. Dessa forma, a OMS apresenta estratégias para
que os governos possam controlar o exercício das medicinas tradicionais, prevendo
meios de garantir a segurança, a eficácia, a qualidade, o acesso e o uso racional dos
seus conhecimentos, práticas e praticantes. Essas políticas deverão incluir temas
como a legislação e a regulação de produtos e práticas; a formação e a licença para os
praticantes; a pesquisa e o desenvolvimento; e a distribuição dos recursos econômicos.

No entanto, há vários desafios a serem enfrentados para val idar as
medicinas tradicionais e integrá-las aos sistemas sanitários nacionais. Dentre



eles, estão a falta de evidências clínicas sobre a eficácia de suas terapêuticas e as
consequentes dificuldades em assegurar a qualidade, a segurança e o uso correto
desses recursos. Por terem se desenvolvido em diferentes contextos culturais,
estando fundamentadas em cosmologias e filosofias distintas, a MT não é homo-
gênea, o que dificultar ia a identificação das terapias mais seguras e eficazes do
ponto de vista da medicina científica. Na visão da OMS, a diversidade cultural das
medicinas tradicionais faz com que médicos alopatas não as reconheçam como
recursos terapêuticos vál idos, tornando dif íci l  a sua integração aos sistemas de
saúde oficiais.

A medicina alopática tem sua base firmemente arraigada na cultura ocidental.
Os médicos enfatizam, portanto, seu enfoque científico, e afirmam que ela está
tanto livre de valor quanto não está marcada pela cultura. As terapias de MT/
MCA se desenvolveram de formas distintas, sendo muito influenciadas pelas
condições culturais e históricas dentro das quais evoluíram. Suas bases comuns
são um enfoque holístico da vida, o equilíbrio entre a mente, o corpo e seu
entorno, e a ênfase na saúde em vez da enfermidade. No geral, o praticante se
centra na condição do paciente individual, em lugar de colocá-la na doença ou
na enfermidade particular que está sofrendo. (OMS, 2002: 23, tradução minha)

A insuficiência de ensaios clínicos e a ausência de controle das agências
sanitárias oficiais devem ser solucionadas por meio de pesquisas científicas sobre
as MTs. À ciência cabe o papel de identificar as terapias seguras e depurá-las dos
aspectos culturais, das crenças e dos valores que comprometem a sua eficácia.
Portanto, para ser integrada aos sistemas de saúde nacionais, a MT precisa ser
val idada cientificamente, para, em seguida, ser reconhecida e difunàida como
fonte universal,  legít ima e regulada de cuidados em saúde. Enquanto isso não
ocorre, permanece como potencial a ser desenvolvido pelos métodos científicos
de validação.

A OMS (2002: 28) identifica a cooperação entre prat icantes das MTs e
médicos alopatas como uma estratégia para estimular o uso racional dos produtos e
terapêuticas tradicionais. Principalmente em áreas com escasso acesso aos serviços
de saúde, a atuação conjunta e complementar entre profissionais da saúde e pra-
ticantes tradicionais "pode facilitar a disseminação eficaz de mensagens sanitárias
importantes entre as comunidades, além de fomentar a prática segura da MT".

Para regulamentar a atuação dos prat icantes das MTs, a agência das
Nações Unidas sugere a criação de mecanismos de qualificação e licenciamento de
modo a permit ir  que somente pessoas habi l i tadas possam prat icar ou render os
seus produtos. A qualificação dos praticantes deverá ser realizada via programas de
formação que incluam elementos básicos de atenção primária e saúde pública. Um
dos campos em que essa recomendação se aplica é o da saúde materno-infantil, já



que a colaboração de parteiras tradicionais devidamente treinadas na assistência
à gestação e ao parto pode beneficiar tanto a saúde da puérpera quanto do recém-
nascido (OMS, 1985).

A  O I T  1 6 9  e  a  D e c l a r a ç ã o  d a  O N U  s o b r e
o s  D i r e i t o s  d o s  P o v o s  I n d í g e n a s

A Convenção n. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Indepen-
dentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), publ icada em julho de
1989 e ratificada pelo Brasil em 2002, apresenta uma série de recomendaçÕes aos
Estados que tratam, principalmente, da questão da terra/território e também dos
princípios fundamentais do trabalho. No entendimento da OIT, os povos indígenas
e tribais - entendidos como "segmentos nacionais com identidade e organização
próprias, cosmovisões específicas e especial relação com a terra que habitam" (OIT,
1989:12), distintos de outros segmentos da população nacional - contribuem "para
a diversidade cultural, a harmonia social e ecológica da humanidade e para a coope-
ração internacional" (OIT, 1989: 19), bem como para a formação das sociedades
nacionais e de suas respectivas identidades socioculturais.

No artigo 2° da convenção, a OIT (1989: 23) recomenda aos Estados cria-
rem medidas de proteção e promoção aos "direitos sociais, econômicos e culturais
desses povos, respeitando sua identidade social e cultural, costumes e tradiçÕes e
suas instituições", É nesse contexto em que estão situados os direitos de acesso aos
serviços de saúde, prioritariamente aos da atenção primária, do exercício das me-
dicinas tradicionais indígenas e o consequente reconhecimento oficial dos métodos
de prevenção, das práticas curativas e dos medicamentos indígenas.

A mesma perspectiva colaboracionista encontrada no texto da OMS (2002)
sobre as medicinas tradicionais é adotada pela Convenção n. 169 da OIT. Ao instar
os governos a atuarem em cooperação com os povos indígenas para implantarem no
âmbito dos Estados nacionais as recomendações feitas em seu texto, a convenção
instituía consulta aos povos indígenas e a participação destes em todos os níveis de
tomada de decisões (públicas e privadas) governamentais que aferem as suas vidas.
Além disso, estabelece que cabe a eles decidirem sobre as suas próprias prioridades
de desenvolvimento (OIT, 1989).

Da mesma forma que na OIT 169, na Declaração das NaçÕes Unidas sobre
o Direito dos Povos Indígenas, de 13 de setembro de 2007, encontra-se a assertiva
sobre contribuição desses povos para a diversidade cultural planetária, considerada
"patrimônio comum da humanidade" (ONU, 2007: 2). Nesse documento, a ONU,
aderindo à perspectiva colaboracionista, fomenta a ideia de que os Estados nacionais
estabeleçam relações de cooperação com os povos indígenas para a execução de
ações governamentais de proteção e promoção aos direitos indígenas. Às Nações



Unidas cabe fazer valer esses direitos, na medida em que esses são assuntos de
preocupação, interesse e responsabilidade internacionais.

Nessa declaração, a ONU (2007: 14) reconhece os direitos coletivos como
indispensáveis para a "existência, bem-estar e desenvolvimento integral" dos po-
vos indígenas, a livre autodeterminação e a autonomia para lidar com as questões
internas e locais, e propõe ações de "revitalização das tradições" e dos "costumes
culturais", bem como de manutenção das práticas e dos processos indígenas de
transmissão dos conhecimentos. Também prevê o direito dos povos indígenas ao
acesso aos serviços de saúde e ao exercício das suas medicinais tradicionais, in-
cluindo "a conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse vital desde
o ponto de vista médico" (ONU, 2007: 6).

Alinhamentos e descompassos entre
os discursos OIT, ONU e OMS

Nos consensos internacionais analisados, pode-se'distinguir as recomen-
dações apresentadas na Convenção n. 169 da OIT e na Declaração dos Direitos dos
Povos Indígenas da ONU daquelas expostas no documento Estratégias para a Me-
dicina Tradicional 2002-2005, redigido pela OMS (2002). A primeira diferença que
se pode destacar diz respeito à abrangência dos documentos: tanto a Convenção da
OIT quanto a Declaração das Nações Unidas estimulam os Estados a protegerem e
promoverem os direitos dos povos indígenas. Já o documento da OMS tem como
objeto a integração da medicina tradicional aos sistemas sanitários nacionais e,
nesse caso, a medicina tradicional indígena, apesar de ter sua importância, constitui
apenas mais um dos sistemas terapêuticos contemplados. Ao passo que na OIT e
na ONU defende-se o direito dos povos indígenas à saúde e à manutenção das suas
medicinas tradicionais e práticas de saúde, na OMS elabora-se uma estratégia para
o desenvolvimento e a regulamentação das medicinas tradicionais.

Constitui igualmente um contraste o fato de a OIT e a ONU reconhecerem
a contribuição dos povos indígenas para incrementar a diversidade e a riqueza das
civilizações e das culturas, ao passo que para a OMS o fato de a MT estar envolta
em crenças e valores culturais figura um obstáculo para a sua integração aos sis-
temas oficiais de saúde. A diversidade cultural, nesse sentido, apresenta-se como
um empecilho à validação das medicinas tradicionais no âmbito desses sistemas.

Esses documentos apresentam em comum a perspectiva colaboracionista,
que está a serviço do desenvolvimento político e econômico mundial, e a relação
entre organismos internacionais e Estados nacionais: ao passo que a OIT 169 e a
Declaração das Nações Unidas incentivam os governos a estabelecerem relações de
cooperação com os povos indígenas na implementação de políticas e programas, a
OMS recomenda a colaboração dos praticantes da MT na organização dos serviços



de atenção primária à saúde, É por isso que, na Declaração da Alma-Ata, entende-
se a colaboração como a postura acordada à nova ordem internacional.

Ao reconhecer os Estados como instâncias político-administrativas le-
gítimas, aptas a implementar os programas de valorização e regulamentação do
tradicional, os organismos internacionais contribuem para o fortalecimento das
soberanias nacionais e para a elaboração de políticas públicas estatais. Como, então,
as recomendaçÕes das agências da ONU influenciam a conformação das políticas
da tradição brasileiras?

A medicina tradicional nos discursos oficiais brasi leiros

No Brasil, as orientaçÕes dos organismos internacionais são efetivadas por
meio de políticas públicas, sustentadas em diferentes suportes legais, que abran-
gem açÕes e programas governamentais instituídos para o alcance de objetivos e
metas específicos.

Políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos e linhas
estratégicas de atuação governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade
administrativa e potencializando os recursos disponíveis ao tornarem públicas,
expressas e acessíveis à população e aos formadores de opinião as intençÕes do
governo no planejamento de programas, projetos e atividades. (Brasil, 2006b: 9)

Dentre as políticas de saúde influenciadas pelas recomendações interna-
cionais, encontram-se a Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas
(PNASPI), a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e
a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Com os projetos
de lei, alinhados às diretrizes internacionais e em trâmite na Câmara dos Deputados
Federais, pretende-se regulamentar as medicinas tradicionais e o ofício de um dos
seus praticantes - as parteiras indígenas. Ainda compÕem a formação discursiva
das políticas da tradição a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) e a Medida Provisória (MP) n. 2.186-
16 (Brasil, 2001), que discorre sobre o acesso ao patrimônio genético brasileiro.

Saúde indígena e o direito à atenção diferenciada

Ao reconhecer o direito dos povos indígenas à sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradiçSes, bem como os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, a Constituição Federal de 1988 instaurou as
bases para o desenvolvimento de diferenciadas políticas públicas direcionadas a



esse segmento populacional,z No entanto, foi somente em 1999, com a criação do
subsistema de Atenção a Saúde Indígena e da Política Nacional de Atenção a Saúde
dos Povos Indígenas (PNASPI), que uma política específica de atenção à saúde indí-
gena foi instituída.3 Corno afirma Langdon (2004: 34), a PNASPI é o "resultado do
cruzamento de fatores históricos e políticos postos em movimento desde a década
de 1980". Além da Constituição Federal e da promulgação dos direitos indígenas
internacionais, as emergências do movimento indígena e do movimento da reforma
sanitária, que culminou com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), também con-
tribuíram para a reordenação dos serviços de saúde prestados aos povos indígenas.

Com a PNASPI (Brasil, 2002), aprovada por meio da Portaria n. 254AVIS de
2002, busca-se compatibilizar a Lei Orgânica da Saúde - Lei n. 8.080/1990 (Brasil,
1990) - com a Constituição Federal. Essa política reconhece as especificidades ét-
nicas e culturais e os direitos territoriais dos povos indígenas, estabelecendo como
seu propósito garantir-lhes o acesso à atenção integral à saúde. Além de buscar
contribuir para a superação dos fatores que tornam os povos indígenas vulnerá-
veis aos agravos de maior magnitude, ela também reafirma a eficácia da medicina
tradicional indígena e o direito desses povos à sua cultura. Portanto, se a política
de saúde indígena é orientada pelos mesmos princípios doutrinários que regem o
SUS - universalidade, equidade e integralidade -, o que lhe confere especificidade
é o princípio da atenção diferenciada.

Visando a prestar um atendimento diferenciado à saúde indígena no
Brasil, essa política estabelece o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) como
modelo de organização de serviços de atenção primária à saúde. Além de propor~
um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços adequado às
realidades e contextos socioculturais indígenas, essa política também reconhece o
direito desses povos ao acesso a uma atenção diferenciada à saúde que contemple
as suas especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais. Assim, no texto
da PNASPI (Brasil, 2002) verifica-se que o conjunto de diretrizes deve respeitar as
concepções, os valores e as práticas relativas ao processo saúde-doença próprios a
cada sociedade indígena e a seus diversos especialistas.

Apesar de não se expl ici tarem na PNASPI os sentidos que informam a
noção de atenção diferenciada com a qual se está operando, eles aparecem no texto
oficial, particularmente, ao recomendar que os serviços atuem de forma articulada
aos sistemas tradicionais indígenas de saúde - as medicinas tradicionais indígenas.
No texto oficial da política, tais sistemas são determinados a operar com base em
uma concepção holística de saúde, pautada no estabelecimento de relações socio-
cósmicas harmoniosas.

As práticas de cura respondem à lógica interna de cada comunidade e são produto
de sua relação particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que
vivem. Essas práticas e concepções são, geralmente, recursos de saúde de eficácia



empírica e simbólica, de acordo com a definição mais recente da Organização
Mundial da Saúde. (Brasil, 2002: 16-17)

Apesar de se basear na definição da OMS sobre as medicinas tradicionais
para conceituar os sistemas indígenas tradicionais de saúde, a PNASPI não adere
inteiramente à perspectiva integracionista, adotando como estratégia para me-
lhorar a situação de saúde da população indígena a articulação entre as medicinas
indígenas e os serviços oficiais de saúde. Todavia, a política não deixa claro como
implementar a diretriz da articulação de sistemas nas rotinas tradicionais da atenção
à saúde. Desse modo, a política deixa margem para que essa diretriz seja apreen-
dida pelos agentes que atuam no campo da saúde indígena pelo viés ideológico da
integração - dispositivo tutelar historicamente empregado pelo Estado na relação
com os povos indígenas.

Entre os antropólogos da saúde indígena, impera a visão de que o conceito
de atenção diferenciada ainda precisa ser operacionalizado nas diferentes instâncias
do SUS e do próprio subsistema (Garnelo, 2004; Langdon, 2004). "~pesar de esse
princípio ser parte da PNASPI, não se conseguiu desenvolver diretivas que orientem
efetivamente as equipes de saúde. Esforços para oferecer atenção diferenciada são
isolados e há uma tendência à 'essencialização' das noções de cultura e tradição"
(Langdon, 2007: 9).

Na concepção de Langdon (2007: 9), "a atenção diferenciada supÕe que
profissionais da saúde devem considerar a particularidade cultural da comunidade
indígena e respeitar as práticas de saúde tradicionais". Para tanto, os p~ofissionais
da saúde precisariam estar habilitados para reconhecer, refletir e dialogar com os
modos de vida das comunidades onde atuam, e considerar "as diversas formas de
autoatenção praticadas na área de abrangência de seus serviços" (Langdon, 2004:
44). No entanto, apesar de a política prever a necessidade de recursos humanos
com competência intercultural para atuar na saúde indígena, o subsistema ainda
apresenta limitações no que se refere tanto à quantidade quanto à qualidade da
atenção propriamente dita.

Em termos de qualidade dos serviços prestados, os DSEIs vêm se mostrando pouco
(...) sensíveis às formas próprias de cosmovisão e de organização política das
etnias atendidas. (...) Os documentos normativos do subsistema de saúde indígena
são pródigos na repetição de princípios genéricos de ação (como preconizar a
articulação e fortalecimento da medicina tradicional) que não se traduzem em
atividades concretas nem nas programações anuais de atividades dos DSEIs, nem
nas práticas sanitárias das equipes. (Garnelo, 2004b: 13)

O que atualmente se observa nas práticas dos serviços de saúde indígena
é justamente o contrário da articulação de sistemas tal como preconizada nessa
política. Geralmente, entre gestores e profissionais da saúde indígena, prepondera



uma perspectiva tecnicista que desconsidera a dimensão comunicativa do fazer saúde
e opera com uma visão estereotipada sobre as medicinas tradicionais indígenas.
A percepção de que as culturas indígenas constituem um obstáculo ao fazer da saúde
nos contextos comunitários ainda é vigente no campo da saúde indígena e, diante
disso, apesar da PNASPI reconhecer a eficácia das medicinas indígenas e preconizar
o respeito aos saberes tradicionais, o paradigma biomédico ainda é considerado o
único válido, verdadeiro e universal (Langdon, 2004).

Práticas integrativas e complementares e
as plantas medicinais e fitoterápicas

Outras políticas públicas de saúde foram influenciadas pelas recomenda-
ções da OMS e dialogam com as medicinas tradicionais, mais particularmente com
os conhecimentos e as práticas indígenas: a PNPIC e PNPMF.

O Ministério da Saúde (MS), como forma de garantir  a integral idade da
atenção no âmbito do SUS, em 3 de maio de 2006, publicou a Portaria n. 971, que
aprova a PNPIC. Essa política se apresenta como uma estratégia de ampliação das
opções terapêuticas aos usuários do SUS para incrementar "o acesso a serviços
antes restritos a prática de cunho privado" (Brasil, 2006c: 5) e integrar e institucio-
nalizar no SUS as práticas integrativas e complementares, garantindo a qualidade,
a eficácia, a segurança e a racionalização das ações de saúde.

A PNPIC se encontra alinhada às recomendaçÕes da OMS (2002) no que
se refere à inserção da MT aos sistemas oficiais de saúde. Para o MS, a noção de
práticas integrat ivas e complementares é equivalente ao conceito de medicina
tradicional como postulado pelo organismo internacional.  Em seu escopo, a MT
abarca prát icas da medicina tradicional chinesa (acupuntura), da homeopatia, da
fitoterapia, da medicina antroposófica e do termalismo social/crenoterapia (uso
terapêutico das fontes naturais de águas minerais). Como pertencentes a sistemas
médicos complexos que apresentam "uma visão ampliada do processo de saúde-
doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado",
a inserção desses recursos terapêuticos complementares no SUS contribuiriam para
a efetivação do princípio de integralidade (Brasil, 2006c: 10). No entanto, não são
integrados os sistemas médicos complexos ao SUS, mas apenas algumas das suas
práticas - aquelas validadas pela ciência ocidental moderna.

A PNPIC também demonstra a necessidade de estar articulada à PNASPI,
mas não há uma proposta concreta para isso. O tema das plantas medicinais e da
fitoterapia - uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas,
sem a utilização de substâncias ativas isoladas, mesmo as de origem vegetal (Brasil,
2006c: 10) -,  abordado nessa polí t ica, apresenta uma interface mais direta com
as medicinas tradicionais indígenas. Entretanto, apesar de mencionado, o uso das



plantas e dos remédios caseiros é desenvolvido de forma mais sistemática pela
PNPME

A PNPMF, aprovada pelo decreto n. 5.813, de 22 de junho de 2006 (Brasil,
2006b), está em consonância com a PNPIC ao incrementar a oferta de opções tera-
pêuticas aos usuários do SUS, ampliando o acesso às plantas medicinais, fitoterápicos
e serviços relacionados à fitoterapia. Além disso, com essa política, objetiva-se ga-
rantir "à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais
e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento
da cadeia produtiva e da indústria (farmacêutica) nacional" (Brasil, 2006b: 20).

A PNPMF (Brasil, 2006b: 11) também adere ao conceito de medicina tradi-
cional e às recomendaçÕes da OMS para "promover a integração entre a prática da
medicina tradicional e da assistência sanitária moderna" e está, portanto, alinhada
à diretriz que prevê a

Formulação de políticas e regulamentaçÕes nacionais referentes à utilização de
remédios tradicionais de eficácia comprovada e exploração das possibilidades de
se incorporar os detentores de conhecimento tradicional às atividades de atenção
primária em saúde, fornecendo-lhes treinamento correspondente. (OMS apud
Brasil, 2006b: 11)

A cooperação entre praticantes tradicionais e a assistência sanitária cons-
titui uma das medidas estratégicas a serem adotadas pela PNPMF para transformar
as plantas e os remédios caseiros utilizados no âmbito das MTs em medicamentos
fitoterápicos. Nesse contexto, a biodiversidade e a diversidade cultural, que abarcam
a multiplicidade de conhecimentos tradicionais sobre as propriedades terapêuticas
das plantas medicinais, encerram um potencial a ser explorado.

Além de seu uso como substrato para a fabricação de medicamentos, as plantas são
também utilizadas em práticas populares e tradicionais como remédios caseiros e
comunitários, processo conhecido como medicina tradicional. Além desse acervo
genético, o Brasil é detentor da rica diversidade cultural que resultou em um
acúmulo considerável de conhecimentos e tecnologias tradicionais, passados de
geração a geração, entre os quais se destaca o vasto acervo de conhecimentos
sobre manejo e uso de plantas medicinais. (Brasil, 2006b: 14)

Porém, para reconhecer e promover o uso de plantas medicinais e dos
remédios caseiros, na PNPMF também se estabelece a necessidade dos conhe-
cimentos e prát icas terapêuticas tradicionais serem submetidos ao processo de
validação científica. A qualidade, eficácia e segurança dos fitoterápicos deverão
ser garantidas mediante ao emprego de modernas técnicas de fabricação. Assim, a
ciência continua com o poder de registrar, sistematizar e uniformizar tais saberes,
de modo a permitir a sua regulamentação, difusão e universalização.



Com a PNPME pretende-se incentivar a produção dos fitoterápicos em escala
industrial, já que esses produtos são objeto de interesse das empresas privadas que
compõem o Complexo Produtivo da Saúde. Com essa prática, o Estado não só reduziria
os gastos públicos com a aquisição de medicamentos, mas promoveria a descoberta
de substâncias potencialmente utilizadas em processos de "inovação em saúde" e
na fabricação de "modernas drogas terapêuticas" (Brasil, 2006a: 12). Segundo essa
política, o Brasil apresenta todas as condições necessárias para elaborar um modelo
de desenvolvimento nacional soberano para a área da saúde (Brasil, 2006b: 14).

A medicina tradicional no discurso de deputados federais

Outra modalidade de documentos integrante do conjunto de discursos que
tratam das medicinas tradicionais são os projetos de lei (PLs) que atualmente tra-
mitam na Câmara Legislativa de Deputados Federais do Brasil: o PL n. 5.078/2005
(Brasil, 2005a), proposto por Eduardo Valverde; e o PL n. 2.145/2007 (Brasil, 2007b),
da deputada Janete Capibaribe. Esses textos também dizem respeito às intenções do
Estado de regulamentar os conhecimentos, as práticas e os praticantes tradicionais,
transformando-os em objetos de políticas públicas.

O PL do deputado Eduardo Valverde também está alinhado com as reco-
mendações da OMS4 ao prever a regulamentação dos "mecanismos para a prote-
ção, promoção, reconhecimento e exercício da medicina tradicional, das terapias.
complementares e do patrimônio biogenético das populações indígenas". De acordo
com esse PL, a normatização e a regulação da MT possibilitarão sua integração ao
SUS, "seja como coadjuvante aos tratamentos da medicina alopática, seja como
fonte exclusiva de tratamento, podendo, inclusive, baratear os custos dos mesmos"
(Brasil, 2005a). A integração da MT ao SUS deverá ser realizada ainda por meio da
validação científica das técnicas, métodos e procedimentos das MTs. Entretanto,
isso tudo dever ser feito "sem afetar a cultura e os costumes dos povos indígenas",
de acordo com o PL n. 5.078/2005 (Brasil, 2005a).

Os povos indígenas ganham destaque, na medida em que o projeto de lei
define as medicinas tradicionais como a "soma de todos os conhecimentos, aptidões
e práticas baseados nas teorias, crenças e experiências tradicionais dos diferentes
povos indígenas que se utilizam para manter a saúde e prevenir, diagnosticar ou
tratar as doenças físicas e mentais". O conhecimento tradicional, por sua vez, é
pensado como o "conjunto de usos e costumes por meio dos quais os povos indíge-
nas e comunidades étnicas constroem (...) os conhecimentos coletivos próprios de
cada cultura" (Brasil, 2005a).

Já o PL n. 2.145/2007 (Brasi l ,  2007b), proposto pela deputada Janete
Capibaribe, visa a regulamentar o exercício de um dos praticantes das medicinas



tradicionais - as parteiras tradicionais.5 Nesse PL, defende-se que a proposta de
regulamentação da atuação das parteiras tradicionais se justifica tanto por esse
ofício ser "tão antigo quanto a própria humanidade" quanto pelo fato de que essas
praticantes atuam em regiões do país onde o acesso aos serviços de saúde é precário,
além de haver carência de profissionais da saúde para realizarem os procedimen-
tos do pré-natal e de assistência ao parto.6 Diante dessa informação, nota-se que
a atuação das parteiras tradicionais tem contribuído para a redução dos índices de
morbimortalidade materno-infantil no Brasil, na medida em que salvam as vidas
das parturientes e dos recém-nascidos.

Portanto, regulamentar a atividade de parteira tradicional constitui uma
forma de reconhecê-la oficialmente como profissionais que prestam um atendimento
'humanizado'. A missão desse PL seria "resgatar as parteiras tradicionais da clan-
destinidade em que exercem a profissão e inseri-las no SUS, como estratégia para
oferecer um atendimento humanizado às gestantes mais carentes" (Brasil, 2007b).

Dentre as atividades desempenhadas pelas parteiras tradicionais, ao terem
o seu oficio regulamentado e a sua profissão reconhecida, estão: prestar assistência
à gestante durante o pré-natal e no 'parto natural" realizado em domicílios, casas
de parto e maternidades públicas; cuidar das parturientes, puérperas e recém-
nascidos; e encaminhar a gestante para avaliação médica quando for identificado
risco para a gestação ou o parto. O SUS, a partir da regulamentação, remunerará
as parteiras com um salário mínimo, pelos serviços prestados, além de fornecer
os equipamentos e os materiais de consumo necessários à sua adequada atuação.

Para prestar os serviços descritos, a parteira terá de participar de um
curso de capacitação, que objetiva a segurança da atividade. As parteiras passam
a ter, assim, o exercício de sua atividade condicionado "à conclusão do curso de
qualificação ministrado pelo MS ou por secretarias de saúde dos estados federados"
(Brasil, 2007b) e, como integrantes das equipes de saúde do SUS, sua atuação su-
pervisionada por médicos ou enfermeiros.

Sustentabilidade e conhecimento tradicional associado

Abordam-se também a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos
e Comunidades Tradicionais (PNPCT) e a MP n. 2.186-16/2001 (Brasil, 2001), que
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético da União, uma vez que utilizam o
tradicional para qualificar o seu público-alvo e o seu objeto.

A PNPCT, instituída por meio do Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de
20077 (Brasil, 2007c), está sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS). Com essa política, que almeja se tornar um canal de inclusão
social dos povos e comunidades tradicionais, reconhecendo a diversidade cultural



como característ ica da identidade brasi leira, pretende-se promover a cidadania
plena desses segmentos populacionais. Por povos e comunidades tradicionais são
entendidos aqui os

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos, inovaçÕes e práticas gerados e transmitidos
pela tradição. (Brasil, 2007a)

Essa definição contempla povos indígenas, quilombos, comunidades lo-
cais, extrativistas (seringueiros), comunidades de terreiros (candomblé), ciganos,
comunidades de faxinais, pescadores, quebradeiras de coco, entre outros.

A PNPCT (Brasi l ,  2007a) tem como objet ivo geral a promoção do "de-
senvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no
reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais,
ambientais, econômicos e culturais, com respeito à valorização da sua identidade,
suas formas de organização e suas instituições". Dentre os objetivos específicos a
serem destacados estão os relacionados ao acesso aos serviços de saúde cultural-
mente adequados com ênfase nas concepçÕes e práticas da medicina tradicional;
e ao reconhecimento, proteção e promoção dos direitos sobre os conhecimentos e
práticas tradicionais.

Por sua vez, a MP n. 2.186-16 (Brasil, 2001), que discorre sobre o acesso
ao patrimônio genético de propriedade da União, constitui o dispositivo legal que
aborda o conhecimento tradicional, dessa vez, associado à biodiversidade.S Com
essa MP, reconhecem-se os direitos de propriedade intelectual das comunidades
indígenas e locais sobre os conhecimentos tradicionais associados à biodiversida-
de, bem como de decisáo sobre o uso que desejam fazer desses conhecimentos,
sendo-lhes assegurado o direito à repartição de benefícios quando forem titulares
dos conhecimentos acessados.

Dentre as definiçÕes adotadas pela MP interessa reter a de comunidades
indígenas e locais entendidas aqui como grupos humanos diferenciados "por suas
condições culturais, que se organizam, tradicionalmente, por geraçÕes sucessivas e
costumes próprios, e que conservam suas instituições sociais e econômicas", bem
como a definição de conhecimento tradicional associado, entendido como informa-
ção ou prática, individual ou coletiva, de comunidade indígena ou local, com valor
real ou potencial, associada ao patrimônio genético. Os conhecimentos tradicionais
associados são reconhecidos por essa MP como patrimônio cultural brasileiro, o
que os habilita a serem objetos de cadastro. Por sua vez, o acesso ao conhecimento
tradicional associado é compreendido como um processo de



obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual e coletiva,
associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou local, para fins de
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando à sua
aplicação industrial ou de outra natureza. (Brasil, 2001)

A influência da OMS sobre as políticas brasileiras e as
implicações do desenvolvimento

Os organismos internacionais desempenham papel fundamental na consoli-
dação e manutenção da soberania dos Estados nacionais. E, mesmo que não tenham
o poder de interferir diretamente nas decisões polítilo-administrativas internas ao
Estado, exercem sua influência por meio de recomendações pautadas em consensos
estabelecidos entre países-membros dessas organizações. De qualquer forma, não
convém menosprezar o poder simbólico que tal influência exerce sobre a formulação
das políticas nacionais, principalmente no que se refere ao poder simbólico de fazer
existir pela nomeação os objetos dessas políticas públicas.

Os efeitos que as recomendações da OMS têm sobre o processo de cons-
trução das políticas de saúde brasileiras são exemplares da forma que esses arranjos
assumem. Por um lado, a colaboração da medicina tradicional para a redução dos
índices de morbimortalidade das populações dos países em desenvolvimento pode
ser entendida corno justificativa para se legitimarem conhecimentos e práticas tra-
dicionais de saúde, e tais índices podem ser tomados como razão para se ampliar a
cobertura da atenção primária. Por outro, subjacentes à perspectiva colaboracionista
estão os interesses no desenvolvimento médico, por meio dos quais se identifica o
potencial econômico das medicinas tradicionais a ser explorado, as quais constituem
alternativas terapêuticas de baixo custo.

No entanto, o discurso sobre a colaboração exprime a oposição entre as
ideias de evolução e de progresso cultural - representada pela ciência, pelos Estados
desenvolvidos e pela cultura ocidental - e a estaticidade das culturas tradicionais,
típicas das nações subdesenvolvidas e dos grupos subordinados, entre eles, os
povos indígenas. Nesse caso, a MT é compreendida como um conjunto de práticas
estáticas e passivas, arraigadas a "crendices populares", que se perpetuam desde
tempos imemoriais.

Ideias de desenvolvimento sobre a integração das etnomedicinas estão imersas em
um pântano de construções ocidentais que apagam a agência social dos praticantes
das etnomedicinas - a habilidade para realizar mudanças sociais, culturais, enfim
médicas -, via a manutenção da ideologia que define o estático como a contraparte
negativa do progresso. Essa ideologia valoriza o desenvolvimento como o único
representante do progresso em si mesmo. (Greene, 1998: 647, tradução minha)



A definição adotada pela OMS, ao mesmo tempo que instrumental iza o
conceito de medicina tradicional,  viabi l iza a sua criação como objeto de polí t icas
nacionais. As políticas de saúde no Brasil, por exemplo, aderem ao conceito instru-
mental e às recomendações da OMS ao possibi l i tarem a incorporação das medici-
nas tradicionais no âmbito do sistema oficial de saúde brasi leiro. No discurso que
fundamenta essas políticas, a integração de práticas e praticantes tradicionais pode
contribuir para efetivar o princípio da integralidade da atenção preconizado pelo SUS.

Todavia, para incorporar a MT aos sistemas nacionais de saúde, é neces-
sário cr iar disposit ivos para regulamentá-la, de modo que garanta as condições de
segurança, qual idade, eficácia e uso racional das suas terapêuticas. Considerando
que "a autoridade da ciência respalda e é respaldada pela autoridade do Estado"
(Ayora Diaz, 2007: 153, tradução minha), cabe à pesquisa científica val idar as te-
rapias das medicinas tradicionais, apresentando evidências sobre os resultados de
saúde por ela alcançados, e, para que os aspectos culturais que as desqualificam
sejam depurados, essas medicinas precisam ser, portanto, submetidas ao esquadri-
nhamento científico. Assim, ao inst i tuir  a biomedicina como o agente que detém
o poder de at irar o potencial e de aprimorar os recursos terapêuticos passivos e
estát icos das medicinas tradicionais, o esforço dos organismos internacionais e
do Estado para cientificizar as MTs tende a subordinar os sistemas sociomédicos
indígenas à racional idade científica.

Embora a etnomedicina esteja, em certa medida, legitimada como um recurso
médico útil e alternativo, isso é somente na extensão que ela é manipulada pelo
governo, pela economia da pesquisa biomédica e pela comunidade política de
saúde. A etnomedicina é útil ao desenvolvimento somente na medida em que
ela é cientificizada por intermédio de meios biomedicamente validados. (Greene,
1998: 651, tradução minha)

As medicinas tradicionais, portanto, não são reconhecidas pelo Estado
pelo seu valor intrínseco, mas apenas na relação hierárquica que se estabelece com
a ciência moderna. De acordo com Giddens (1991), não se val ida uma prát ica por
ser tradicional;  em outras palavras, somente a ciência, como forma ocidental he-
gemônica de produção de conhecimento, é t ida como a instância legít ima pela qual
"todos os demais saberes devem passar para estabelecer seu próprio valor" (Ayora
Diaz, 2007: 135, tradução minha). Ao hierarquizar, suprimir ou si lenciar os saberes
considerados não vál idos, a racional idade instrumental contr ibui para a neocoloni-
zação cultural do saber e da vida cotidiana dos grupos socialmente subordinados.

Destar te ,  o  Estado bras i le i ro  não es tá  inc l inado a  incorporar  rodas as
práticas das medicinas tradicionais ao sistema oficial de saúde, mas apenas as que
podem ser apreendidas pela racional idade biomédica, como é o caso das parteiras
tradicionais e/ou dos conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais, objeto



de grande interesse por parte da indústria farmacêutica. Dessa forma, as bem in-
tencionadas iniciativas das políticas de desenvolvimento das medicinas tradicionais
indígenas

se convertem em um "presente envenenado'; isto é, em ferramentas de
neocolonização cultural que em sua forma mais benigna deixam sem questionar
as definições do "local' e em formas mais extremas impõe sobre distintos grupos
que recebem ajuda, estruturas e formas de significação que correspondem à
lógica universal da cultura do Atlântico Norte. Isto é porque frequentemente se
esquecem de que essas definições têm sido formadas precisamente nos centros
de poder e, ainda que negociadas e ressignificadas localmente, contêm em seu
núcleo as premissas da essencialização cultural. (...) Em consequência, essa
essencialização obriga a grupos (...) a silenciar-se, mimetizando e tomando as
características "desejáveis' que impõe o imaginário nostálgico dos benfeitores da
cultura neocolonial. (Ayora Diaz, 2007: 139, tradução minha)

O discurso desenvolvimentista acessado pela PNPIC e pela PNPMF, ao ter
como um dos seus pilares estruturantes a dicotomia entre tradição e modernidade,
recorre à retórica do interesse geral da nação para justificar a iniciativa de convencer
a povos e comunidades tradicionais a colaborarem com esse empreendimento. De
fato, as medidas instituídas por essas políticas tendem a aumentar a capacidade de
monitoramento reflexivo do Estado, principalmente, sobre os conhecimentos tradi-
cionais relativos às plantas medicinais, já que tais conhecimentos podem contribuir
para o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional e para o fortalecimento
da economia brasileira.

Dessa maneira, a regulação das medicinas tradicionais pelas políticas pú-
blicas não apenas possibilita a sua incorporação ao SUS, mas também autoriza que
os conhecimentos, as práticas e os praticantes, assim como recursos terapêuticos
diversos, sejam transformados em mercadoria a ser disponibi l izada no mercado
mundial da saúde. A universalização da MT propiciada pela validação científica na
esfera do SUS é requisito necessário para que as suas terapêuticas sejam disponi-
bilizadas aos cidadãos e consumidores do mundo contemporâneo.

O PL do deputado Eduardo Valverde, com que se pretende estabelecer os
mecanismos para regulamentar a MT, alinha-se às tendências de desenvolvimento
econômico dos conhecimentos e das práticas de saúde tradicionais. Por sua vez, o PL
de Janete Capibaribe, ao propor a regulamentação do exercício das parteiras - um
dos praticantes das medicinas tradicionais -, também se encontra em consonância
com as recomendações da OMS que estimulam os serviços de saúde a estabelecerem
relações de cooperação com os praticantes das medicinas tradicionais.

O respeito mútuo entre proflssionais da saúde e parteiras tradicionais seria
viabilizado à medida que essas praticantes fossem profissionalizadas e passassem
a ocupar uma posição subordinada na hierarquia dos serviços de atenção à saúde.



Ou seja, que fossem transformadas em 'quase o mesmo" por meio do disposit ivo
da mímica colonial.

Nesse processo de regulamentação do ofício, as parteiras tradicionais
seriam deslocadas do âmbito comunitário em que exercem a sua prát ica e reencai-
xadas na arena do Estado, na qual passariam a integrar os quadros burocráticos da
administração governamental como funcionárias públ icas. No âmbito comunitário,
sua prát ica está sustentada pelo reconhecimento da comunidade; no contexto do
Estado, só pode ser reconhecida se for cientificamente validada, qualificada e, como
já dito aqui,  supervisionada diretamente por representantes legít imos do modelo
médico hegemônico.

A val idação científica está para as terapêuticas e produtos da MT, assim
como a qual ificação, o credenciamento e o l icenciamento estão para os seus pra-
t icantes. Dessa forma, o Estado-nação exerce o seu poder administrat ivo sobre as
medicinas tradicionais por meio dos dois modos de vigi lância: a produção, o arma-
zenamento e o controle da informação sobre as medicinas tradicionais produzidas
pela pesquisa científica; e a supervisão da qual idade dos produtos e dos serviços
prestados à população pelos praticantes tradicionais. Dessa forma, o Estado estende
o seu monitoramento reflexivo sobre dimensões da vida de povos e comunidades
tradicionais que até então estavam à margem da vigilância exercida pelo seu aparato
administrat ivo. Ao mesmo tempo que, ao agir em consonância com as recomen-
dações dos organismos internacionais, contribui para a expansão da capacidade de
regulação reflexiva dessas agências sobre os saberes, as práticas e os praticantes
das medicinas tradicionais.

Se regulamentar significa disciplinar e supervisionar os praticantes e suas
práticas, então a regulamentação é o dispositivo utilizado pelo Estado para exercer
seu poder administrat ivo e colonial sobre o mundo da vida dos grupos socialmente
subordinados. As polí t icas da tradição, portanto, descontextual izam e instrumenta-
lizam saberes, práticas e os sistemas sociomédicos indígenas, tornando-os objetos
regulados e universais de políticas públicas. Contudo, ao serem deslocados de seus
contextos e reencaixados no âmbito do sistema nacional de saúde ou do mercado,
as prát icas e prat icantes das medicinas tradicionais passam a ter outros sentidos
e a desempenhar outras funçÕes, distintas das observadas no local da tradição.

Ao es tabe lecer  um conce i to  ins t rumenta l  de  medic ina  t rad ic iona l  que
permi te  a  descontex tua l ização de saberes ,  p rá t icas ,  p ra t icantes  e  recursos dos
s is temas médicos  t rad ic iona is ;  ao  ins t i tu i r  a  pesqu isa  c ien t ífica como meio  de
val idá-los; e ao integrá-los em suas polí t icas públ icas, o Estado constrói objetos
híbridos de polí t icas públ icas, sustentados sobre a retórica da tradicional idade.
Para o que aqui nos interessa, é suficiente mencionar que os objetos das polí t icas
públ icas são h~ridos, porque os próprios discursos oficiais que as consti tuem, ao
se apropriarem do tradicional e lhes atr ibuir significados específicos, também o



são. Aqui, a tradição é definida por uma inst i tuição moderna: o Estadoinação. No
entanto, ao definir de antemão o que se entende por medicina tradicional e fixar
o seu sentido, os discursos oficiais desconsideram os múltiplos entendimentos dos
povos e comunidades tradicionais sobre o que para eles seria a medicina tradicional.

Tradição e soberania: a fragmentação do tradicional

Outro aspecto importante veiculado pelos discursos oficiais que recorrem
à categoria 'tradicional" para caracterizar os seus objetos é a relação entre povos e
comunidades tradicionais e a questão da cidadania e inclusão social. O discurso das
políticas públicas brasileiras, incluindo as da saúde, acessa a problemática da inclu-
são social como uma condição para o exercício da cidadania. No caso da PNPIC, da
PNPMF e dos PLs do deputado Valverde e da deputada Janete Capibaribe, a inclusão
social se refere à caracterização, no âmbito do SUS, das práticas das medicinas tra-
dicionais ou das parteiras tradicionais corno 'profissionais' do sistema. Já a PNPCT
se sustenta sobre o discurso da inclusão social e política como forma de exercício
de cidadania, agora não de práticas e praticantes das medicinas tradicionais, mas
sim dos próprios povos e comunidades tradicionais.

Contudo, para que essa inclusão se efet ive, é necessário que se defina
quem são os povos e as comunidades tradicionais alvos dessa política. Grupos ex-
tremamente diversos em termos socioculturais - indígenas, qui lombolas, ciganos,
pescadores, extrativistas etc. - passam a ser englobados por uma única categoria:
a de povos e comunidades tradicionais. Mais uma vez o Estado exerce o seu poder
simbólico ao deliberar quem são e de que forma se caracterizam esses povos e co-
munidades tradicionais, uma vez que, para exist irem perante o Estado, é preciso
nomeá-los oficialmente.

Com o desenvolvimento de políticas públicas para os povos e comunida-
des tradicionais, instaura-se inexoravelmente um processo de destradicionalização
dessas sociedades. Nunca os tentáculos da globalização tiveram maior alcance do
que agora, sob a rubrica dos direitos de cidadania. Os agentes técnico-adminis-
trat ivos, ao definirern o tradicional,  performam o poder estatal,  contr ibuindo para
desencaixar a tradição de seus contextos originais e reencaixá-la nos cenários das
polí t icas do Estado em que a tão almejada modernização aparece como sinônimo
de desenvolvimento. Aqui,  além de tardia, a modernidade também é colonial.

As políticas públicas criam possibilidades para que segmentos das popu-
lações antes invisíveis acessem os benefícios disponibi l izados pelos programas e
ações governamentais e também consti tuem mecanismos voltados para o monito-
ramento reflexivo dessas populaçÕes. Como afirma Giddens (2008), os direitos de
cidadania estão associados a tipos de vigilância, na medida em que para reconhecer



oficialmente esses segmentos sociais, o Estado precisa produzir informações, arma-
zená-las e controlá-las visando à implementação de programas e ações que tragam
benefícios a esses novos cidadãos colet ivos. As ciências sociais, em part icular a
antropologia, desempenham papel fundamental no mapeamento e na caracterização
de tais segmentos populacionais, contr ibuindo para o seu reconhecimento como
sujeitos de direitos e cidadãos brasileiros. Até aqui, os povos e comunidades tradi-
cionais exist iam para si mesmos, mas não aos olhos governamentais; agora foram
transformados em cidadãos que podem acessar beneficios, porém, para fazê-lo,
precisam se submeter ao controle e à vigilância do Estado.

As políticas nacionais são unânimes ao reconhecer que os povos e comuni-
dades tradicionais são detentores de saberes sobre as plantas medicinais que podem
ser incorporadas ao patr imônio genético. Os interesses públ icos e privados pelos
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, portanto, estão situados
na fronteira entre a economia, o ambiental ismo e a área da saúde. Por isso, todas
as polí t icas que tratam do uso de plantas medicinais precisam considerar a MP
n. 2.186-16/2001 (Brasil, 2001), que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético
e a proteção dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.

Contudo, os princípios genéticos das plantas medicinais passíveis de se-
rem economicamente explorados são declarados na referida MP como patr imônio
da União, e não propriamente dos povos e comunidades tradicionais que ut i l izam
plantas e animais em suas práticas terapêuticas. Portanto, a proteção que essa MP
outorga aos conhecimentos tradicionais não se deve ao seu valor intrínseco, mas
sim ao fato de esses conhecimentos consti tuírem um caminho de acesso ao patr i-
mônio genético da União, e apenas os conhecimentos associados a esse patrimônio,
com valor real ou potencial, são protegidos por essa lei. Os demais conhecimentos
que informam as prát icas terapêuticas são considerados patr imônio imaterial  que
integra, como um conjunto de traços, a cultura brasileira e que pode ser salvaguar-
dado ao se tornar objeto de cadastro do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

Ao d i fe renc iar  o  conhec imento  t rad ic iona l  assoc iado a  out ros  saberes
com os quais esses povos e comunidades operam em seu cotidiano - saberes que,
na prática, são indissociáveis nos contextos locais da tradição -, o Estado instaura
um processo de fragmentação e compart imental ização desses conhecimentos. No
esti lhaçamento do tradicional,  os objetos das polí t icas da tradição, em consonân-
cia com a especial ização de seu aparato administrat ivo, passam a ser distr ibuídos
desta forma:

O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, principal interesse
da União, fica a cargo do Conselho de Gestão do Patr imônio Genético (CGEN),
situado no Ministério do Meio Ambiente (MMA);
Os saberes, prát icas e prat icantes das medicinas tradicionais ficam a cargo do
setor Saúde;



As concepções,  rezas,  r i tua is ,  cos tumes e  tudo o  que não pode ser  va l idado
cientificamente ou que não pode ser instrumental izado são identificados como
patr imônio cultural imaterial ,  alvo de cadastro e da salvaguarda do Iphan;
Por fim, a polí t ica voltada para o desenvolvimento sustentável de povos e comu-
nidades tradicionais está sob a responsabi l idade do MDS e do MMA.

As ideias de inclusão social,  direitos de cidadania, ampliação do acesso,
integração das medicinas tradicionais, integralidade da atenção à saúde, preservação
ambiental,  desenvolvimento da indústr ia farmacêutica nacional,  desenvolvimento
sustentável, validação científica do tradicional, reconhecimento da sociodiversidade
se apresentam como noções estruturantes dos discursos veiculados pelas políticas
nacionais e internacionais. Nesse caso, as polí t icas públ icas se apresentam como
disposit ivos de planificação e difusão de conceitos que contr ibuem para a conso-
l idação da soberania do Estado brasi leiro, já que permitem uma relat iva homoge-
neidade discursiva oficial,  mesmo diante da fragmentação dos conhecimentos e
práticas tradicionais. A noção de tradição que qualifica objetos das políticas públicas,
também é forjada pelo discurso estatal e, por isso, reflete os estereótipos coloniais
difundidos no imaginário ocidental.

As políticas públicas só podem reconhecer e validar a tradição que organiza
o 'mundo da vida' dos povos e comunidades tradicionais deslocando conhecimentos,
práticas e praticantes de seus contextos de origem. Só que, ao passarem pela fron-
teira existente entre o local e o nacional/ internacional,  os elementos do tradicional
são esvaziados do seu conteúdo semântico primordial.  Como objetos tn'br idos e
deslocados de políticas públicas, passam a veicular outros sentidos e valores, agora
associados à ideia de cidadania consti tut iva do moderno Estado brasi leiro.

As políticas da tradição e a modernidade:
a reconfiguração do local

Na medida em que o Estado-nação é uma inst i tuição característ ica da
modernidade, os discursos e as definições sobre a tradição consti tuem um fenô-
meno reflexivo marcadamente moderno, pois está sustentado pela produção de
conhecimentos científicos. Dessa maneira, o próprio processo de integração das
medicinas tradicionais ao sistema oficial de saúde é configurado pela dinâmica de
desencaixe (Giddens, 1991) que desloca saberes, prát icas e prat icantes dos seus
contextos locais e os reencaixa em outras condições de tempo e lugar - o campo
das políticas públicas.

Os d iscursos ofic ia is ,  ao  i r romperem em d is t in tas  loca l idades,  a fe tam
diretamente a vida das pessoas e têm a virtude de inst i tuir  múlt iplas real idades
translocais, reordenando as relações socioculturais e conectando-as a uma ordem



mundial mais abrangente. O local, dessa forma, é atravessado por forças globaliza-
doras que advêm de lugares distantes. Por ter o poder de deslocar, a modernidade
permite que relações, instituições, saberes e práticas localmente situadas, sejam
inseridos em cenários cada vez mais mundializados, É justamente o processo de
ocidentalização da tradição, por meio de sua cientificização, que permite a emer-
gência dos objetos das políticas públicas como híbridos culturais.

Baseado no processo de produção colonial da diferença, o Estado define
o que são as medicinas, as práticas, as parteiras, o conhecimento, os povos e as
comunidades tradicionais, assim corno o que é ser índio, e o que é medicina tradi-
cional indígena. Isso porque as políticas públicas, não raramente, são elaboradas a
partir da fantasia da diferença colonial, que ao mesmo tempo reforça e subordina
os grupos sociais, obrigando-os a imitar aquelas imagens fantasmáticas da civili-
dade ou da cidadania. Assim, o Estado cria categorias para discriminar e mapear
as populações a serem submetidas ao seu poder administrativo.

Os discursos veiculados pelas políticas públicas cunham o tradicional para
qualificar os seus objetos e conceituá-los. Entretanto, os agentes situados em posi-
çÕes subordinadas, os sujeitos-objetos alvos das políticas públicas, criam contraes-
tratégias para manter a sua autonomia ante as investidas regulatórias do Estado. Na
dialética do controle, as lideranças indígenas passam a se apropriar desses discursos
como forma de acessar os benefícios disponibilizados pelo Estado, atendendo aos
seus interesses de desenvolvimento, ou melhor, de developman (Sahlins, 1997a).
Com todas as forças e influências exercidas pelas políticas públicas sobre o local,
os agentes sociais ainda assim constroem as suas localidades. Ao se apropriarem .
das categorias universalizadas veiculadas pelos discursos oficiais, os povos indíge-
nas atribuem a tais noções novos sentidos e lhes destinam um lugar específico em
meio aos sistemas de significados que informam as suas ações.

Se assim é, então, ao transformar as coisas e os sujeitos em tradicionais
objetos de políticas públicas, o movimento por elas desencadeado se faz cíclico: os
povos indígenas voltam a se reapropriar desses objetos com base em seus próprios
interesses de desenvolvimento, atribuindo-lhes outros sentidos, que não são mais
os originais, mas nem por isso têm necessariamente o mesmo significado veicu-
lado pelas políticas públicas. Assim, as diferenças culturais são redimensionadas
e novos locais de cultura emergem a partir da indigenização das políticas públi-
cas estabelecida na relação entre os povos indígenas e o Estado. Talvez, por isso,
grandes partes dos programas de Estado não alcancem os resultados inicialmente
planejados, pois, no âmbito local, as forças que configuram a realidade sociocultural
estão organizadas sobre outros princípios e valores.

As reuniões de parteiras, pajés e agentes indígenas de saúde irromperam
no Alto Juruá em virtude da política pública desenvolvida pela Área de Medicina
Tradicional Indígena. Por terem sido dialogicamente orientados, esses eventos co-
municativos possibilitaram que os seus participantes tanto refletissem sobre outras



ações  rea l i zadas  na  reg ião  quan to  se  ap rop r iassem e  i nd igen i zassem as  p róp r i as
reun iões .  No  p róx imo  cap í tu lo ,  apa recem a lgumas  i n fo rmaçÕes  pa ra  ca rac te r i za r

esse  con tex to  comun ica t i vo  que  p rop i c iou  a  emergênc ia  dos  d i scu rsos  i nd ígenas

sob re  ges tação  e  pa r to ,  cons ide rados  ao  l ongo  do  empreend imen to  i n te rp re ta t i vo
aqui  real izado.

Notas

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma-Ata, URSS, 1978.

Até o advento da Constituição de 1988, a assistência à saúde indígena era prestada polo órgão
indigenista oficial (de 1910 atê 1967 foi de responsabilidade do Serviço de Proteção ao Índio
- SPI); a partir de então ficou a cargo da Funai, órgão que substituiu o SPI em sua missão.

A PNASPI foi regulamentada pelo Decreto n. 3.156, de 27/8/1999 (Brasil, 1999a), que dispõe
sobre as condiçÕes de assistência à saúde dos povos indígenas; pela MP n. 1.911-8, que trans-
fere da Funai para a Funasa a atribuição de assistência à saúde indígena; e pela Lei n. 9.836,
de 23/9/99 (Brasil, 1999b), que estabelece o subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Brasil,
2002: 5).

Este PL foi apensado ao PL n. 4.842/1998, proposto pela então deputada federal Marina Silva,
e dispÕe sobre o acesso a recursos genêticos e produtos derivados e dá outras providências.

PL apresentado e discutido na audiência pública sobre a "Situação das Parteiras Tradicionais",
realizada na Câmara dos Deputados no dia 13/11/2007 em Brasília, DE

Em 2007, o PL estimava que das sessenta mil parteiras atuantes no Brasil, 45 mil se encontram
no Norte e Nordeste, realizando, aproximadamente, 450 mil partos ao ano.

Esse mesmo decreto delega à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos
e Comunidades Tradicionais, composta por representantes de diferentes setores do governo
e também da sociedade civil organizada, a responsabilidade pela implementação da PNPCT,

A MP institui, com caráter normativo e deliberativo, o Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético (CGEN), que, criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (MMA), é composto
por representantes da administração federal que detêm competência sobre as ações de que
trata a MR


