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Conclusão

Entre discursos oficiais e vozes indígenas

Pretendeu-se, neste estudo, evidenciar a forma como a medicina tradicional
indígena irrompe nos distintos locais que compÕem o campo das políticas públicas
em saúde indígena, assumindo sentidos e definições diferentes em cada uma das
localidades. Por um lado os discursos oficiais transformam a medicina tradicional
indígena em objetos de políticas públicas, por outro as vozes indígenas que aqui
foram ouvidas, ao se reconhecerem em uma categoria discursiva que emerge no
contexto das relaçÕes interétnicas estabelecidas com o Estado-nação, falam sobre
os conhecimentos e práticas utilizados durante a gestação e o parto - tanto para
manter a saúde e tratar os agravos quanto para produzir corpos e pessoas indígenas
- que fazem parte dos seus sistemas de cuidados com a saúde. No primeiro caso, a
medicina tradicional indígena é dita no singular; no segundo, revela-se a diversidade
de formas que os cuidados com a saúde assumem nos contextos comunitários dos
povos indígenas do Alto Juruá. Nesse âmbito, é mais apropriadó falar em medicinas
tradicionais indígenas, no plural.

Cada vez mais, o Estado brasileiro cria políticas públicas que empregam a
noção de 'tradicional' para qualificar os seus objetos: medicina tradicional, povos e
comunidades tradicionais, conhecimento tradicional (associado), práticas tradicionais
(integrativas e complementares), parteiras tradicionais, entre outros. O discurso
oficial veiculado por essas políticas está alinhado às diretrizes estipuladas pelos or-
ganismos internacionais (OMS, ONU, OIT) aos Estados nacionais, das quais o Brasil
é signatário. O conjunto dessas políticas concorda com uma formação discursiva
particular que aqui foi definida como políticas da tradição.

No campo da saúde, particularmente, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda aos países-membros a integração das medicinas tradicionais aos
sistemas de saúde nacionais. Nos discursos oficiais, o estabelecimento de relaçÕes
de cooperação entre esses sistemas e os praticantes das medicinas tradicionais se
apresentaria como uma estratégia de baixo custo, de ampliação da cobertura e do
acesso aos serviços de saúde por parte dos segmentos populacionais mais desfa-
vorecidos em termos econômicos, principalmente nos países em desenvolvimento.



Para que essa integração fosse possível, a OMS desenvolveu um conceito
instrumental para a medicina tradicional (MT), sugerindo que algumas medidas
fossem tomadas para garantir a segurança, a eficácia, a qualidade e seu uso racional.
Com isso, o Estado exerceria o controle, por meio do aparato técnico-administrativo,
sobre as práticas, os praticantes, os serviços e os produtos das medicinas tradicionais,
passíveis de serem integradas aos sistemas oficiais de saúde. As políticas públicas
brasileiras que tratam do tema aderiram tanto ao conceito desenvolvido pela OMS
quanto às recomendações por ela postuladas. Dentre essas políticas estão a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), a Política Nacional
de Plantas Medicinais e Htoterápicos (PNPMF) e os projetos de lei dos deputados
Eduardo Valverde e Janete Capibaribe.

Para que as medicinas tradicionais sejam integradas ao sistema oficial de
saúde é necessário submetê-las a dois processos: a validação científica dos seus
conhecimentos e das suas práticas; e a qualificação dos seus praticantes. Ao passo
que o primeiro dá à ciência o papel de esquadrinhá-las, buscando depurá-las dos
traços culturais ao produzir evidências científicas sobre a sua eficácia, a fim de va-
lidá«las, o segundo estabelece a necessidade de os praticantes serem devidamente
qualificados em cursos que lhes disponibilizem conhecimentos básicos de saúde
pública, tendo em vista a regulamentação do seu ofício. Aqui, regulamentar significa
disciplinar e colocar essas práticas e praticantes sob a supervisão direta do Estado.

A val idação científica está para as terapêuticas e produtos das medici-
nas tradicionais, assim como a qualificação, o credenciamento e o licenciamento
estão para os seus praticantes. Nesse caso, o Estado-nação exerce o seu poder
administrativo utilizando os seus dois modos de vigilância por excelência: a pro-
dução, o armazenamento e o controle das informações produzidas pela pesquisa
científica; e a supervisão da qualidade dos produtos e dos serviços prestados pelos
praticantes dessas medicinas. Essas medidas permitem que o Estado estenda o mo-
nitoramento reflexivo sobre dimensões do mundo da vida de povos e comunidades
tradicionais que, até agora, se mantiveram à margem da vigilância exercida pelo
seu aparato administrativo.

Além disso, ao criar políticas públicas para reconhecer e regulamentar os
conhecimentos, práticas e praticantes 'tradicionais', o Estado exerce o poder sim-
bólico da nomeação. Ao conceituar os objetos das políticas da tradição, o Estado, ao
mesmo tempo, cria esses objetos ao nomeá-los e institui realidades socioculturais e
políticas particulares nas quais intervém. Por outro lado, aqueles que não são con-
templados por essas definiçÕes previamente estabelecidas são excluídos do escopo
dessas políticas, pois não adquiriram condições de existência.

A partir do processo de produção colonial da diferença, o Estado define,
por meio do seu poder de nomear, o que são as medicinas tradicionais, as práticas
tradicionais, os povos e as comunidades tradicionais, as parteiras tradicionais, o



conhecimento tradicional,  assim como o que é ser índio, e o que é medicina tra-
dicional indígena. As políticas públicas, geralmente, são elaboradas com base na
fantasia da diferença colonial, que ao mesmo tempo reforça e subordina os grupos
sociais, obrigando-os a imitar aquelas imagens fantasmáticas da civilidade ou da
cidadania. Como diz Bhabha (2005), o Estado precisa produzir diferenciaçÕes, por
meio das quais as práticas discriminatórias possam mapear as populações a sarem
submetidas ao seu poder administrativo.

Entretanto, ao instituir tais definições, os discursos oficiais deixam de con-
templar as múltiplas conceituaçÕes que essas categorias apresentam nos contextos
socioculturais dos povos e comunidades que consti tuem o alvo dessas polí t icas.
Nesse sentido, as políticas públicas acabam por operar com noções estereotipadas
do que são os seus objetos qualificados pela tradição. Assim, os conceitos operacio-
nalizados por essas políticas não deixam de se constituir em dispositivos do poder
colonial que instituem uma forma fixa de representação, transformando diferenças
culturais em estereótipos. No caso das medicinas tracionais, essa fixidez está as-
sociada à ideia de que seus saberes e suas práticas provêm de tempos imemoriais,
mantendo-se imutáveis, portanto, fixos e estáticos, no seu processo de transmissão
por sucessivas gerações. Além disso, essas medicinas também encerram algo de
atrasado e de supersticioso, precisando ser aperfeiçoadas pela ciência moderna,
de modo a se tornarem um recurso eficaz de atenção primária à saúde.

A formação discursiva das políticas da tradição se organiza em torno da
dicotomia modernidade versustradição. Ao operar com essa dicotomia, os discursos
oficiais acabam por subordinar os saberes locais e culturais ao modelo biomédicò
universalista. Nesse contexto, a ciência instaura um processo de neocolonização
cultural dos saberes dos grupos socialmente subordinados, e é isso o que possibilita
torná-los objetos de polí t icas públ icas. Entretanto, convém lembrar que o Estado
não está inclinado a incorporar toda e qualquer prática das medicinas tradicionais
(MTs), mas somente aquelas que podem ser apreendidas pela racional idade bio-
médica, como, por exemplo, o uso de plantas medicinais como previsto na PNPME

Reconhecer oficialmente as medicinas tradicionais significa val idá-las
cientificamente, torná-las seguras e eficazes, transformá-las em universais. Como
visto anteriormente, não se valida uma prática apenas por seu caráter tradicional.
Para que ela seja reconhecida, é necessário submetê-la ao escrutínio da ciência.
Portanto, a tradição que qualifica os objetos das políticas públicas precisa ser forjada
por essas mesmas políticas, o que não deixa de ser um fenômeno característico da
modernidade: a tradição como objeto de políticas públicas é um constructo moderno
instituído pelas organizações típicas da modernidade - os organismos internacionais
e o Estado-nação.

Os processos de validação científica e qualificação profissional dos prati-
cantes das MTs têm a virtude de deslocar conhecimentos, práticas e agentes sociais



de seus contextos locais e reencaixá-los no espaço das políticas públicas, no qual
eles adquirem sentidos e valores diferentes dos que tinham originalmente, agora
associados à ideia de inclusão social e cidadania constitutiva do Estado moderno
brasileiro. Nesse caso, para reconhecer/valorizar/validar a tradição, que organiza o
mundo da vida dos povos e comunidades tradicionais, é preciso transformá-la em
objetos deslocados de políticas públicas. Esses objetos deslocados são os híbridos
culturais que emergem com o processo de ocidentalização instaurado pelo Estado ao
cientiflcizar os conhecimentos, as práticas, os povos e as comunidades tradicionais,
tratados como assuntos de interesse nacional e de preocupaçÕes internacionais.
Dessa forma, os discursos oficiais constroem objetos h~ridos de políticas públicas
sustentados sobre a retórica da tradicionalidade.

Em síntese, a integração das medicinas tradicionais ao sistema oficial
de saúde requer a observância de diferentes etapas: a identificação de terapias e
recursos úteis e eficazes, do ponto de vista biomédico; a descontextualização de
práticas, saberes e praticantes; a validação científica/qualificação das medicinas
tradicionais; o reencaixe desses saberes, práticas e praticantes no contexto universal
das políticas públicas; e a mercantilização do tradicional.

Nesse processo, as medicinas tradicionais se transformam em serviços e
produtos complementares, colocados à disposição do cidadão-usuário do Sistema
Único de Saúde (SUS) ou do cidadão-consumidor. Ou seja, a regulamentação das MTs
pelas políticas públicas também autoriza que os seus conhecimentos e suas práticas
sejam mercantilizados, na medida em que eles adquirem um estatuto de universal
ao serem val idados cientificamente. Assim, as terapêuticas das MTs poderão ser
comercial izadas tanto como produtos quanto como serviços disponibi l izados aos
cidadãos e consumidores do mercado da saúde.

Contudo, ao irromperem nos contextos locais, os discursos oficiais das po-
líticas públicas reordenam as relações sociais, conectando-as a uma ordem mundial
mais abrangente. No caso aqui analisado, os discursos oficiais permitiram a criação
da Área de Medicina Tradicional Indígena (AMTI) do Projeto Vigisus II - um espaço
fronteiriço situado entre as relações do governo brasileiro com um organismo inter-
nacional - o Banco Mundial-, por um lado, e entre essas organizações mundialmente
difundidas e os povos indígenas localmente situados, por outro.

Dessa forma, os encontros entre parteiras, pajés e agentes indígenas de
saúde (AISs) que aconteceram na região do Alto Juruá, como atividades fomentadas
pela AMTI, também são exemplares do processo de irrupção de políticas públicas
em contextos locais. Gestadas em um lugar distante e tendo ocorr ido em local i-
dades part iculares reordenando as relações sociais, esses encontros assumiram
uma configuração translocal (Ayora Diaz, 2007). Apesar de a AMTI, por meio do
discurso que veicula, propor uma reflexão crít ica sobre os efeitos colonizadores
e de medicalização causados pela implantação de uma política pública específica



- os cursos de capacitação de parteiras - sobre os corpos e a vida das comunida-
des indígenas, convém dizer que, nesse caso, a existência de tal política se deve
justamente às possibilidades instituídas pelos discursos oficiais relativos tanto às
medicinas tradicionais quantos aos direitos socioculturais dos povos indígenas.

Também é preciso considerar que o contexto em que aconteceram os
encontros do Alto Juruá já havia acolhido outras ações vinculadas a polí t icas
públ icas específicas. Essas ações, por sua vez, também influenciaram tanto a
configuração das realidades socioculturais indígenas dessa região quanto a con-
formação dos discursos veiculados pelos agentes que estiveram presentes nesses
eventos comunicativos.

No entanto, o que os enunciados proferidos durantes esses encontros
permitem perceber é que os discursos, categorias, conhecimentos e bens dispo-
nibilizados pelas políticas públicas são apropriados pelos povos indígenas do Alto
Juruá e submetidos a um processo de indigenização. Nesse processo, esses discursos
também são transformados de modo a atender a interesses indígenas de developman
(Sahlins, 1997a) e de reprodução sociocultural. Portanto, esses discursos indige-
nizados passam a veicular outros sentidos, diferentes daqueles que originalmente
eles têm como políticas públicas,

Esse é o caso dos cursos de aperfeiçoamento das parteiras tradicionais
indígenas que constituíram um desdobramento de uma política pública específica
do Ministério da Saúde - o Programa Trabalhando com as Parteiras Tradicionais.
Essa política, alinhada às recomendações da OMS para a integração colaborativa
das parteiras tradicionais aos serviços de saúde, está sendo implantada no estado
do Acre por meio da parceria estabelecida entre o Ministério da Saúde e a orga-
nização não governamental (ONG) Grupo Curumim. Além disse, o Projeto de Lei
n. 2.145/2007, da deputada Janete Capibaribe, materializa as intencionalidades
governamentais de regulamentação desse ofício (Brasil, 2007b).

As falas dos participantes dos encontros do Alto Juruá revelaram o quanto
os conhecimentos e as coisas do/dt parteira, consequentemente, os próprios cursos,
foram apropriados pelas comunidades e povos indígenas dessa região e submetidos
a um processo de indigenização por meio do qual, ao serem colocados a serviço
dos seus interesses de desenvolvimento, adquiriram sentidos e funções diferentes
daqueles originalmente estabelecidos pelas políticas públicas. Entretanto, mesmo
esvaziados em seu conteúdo semântico, ao atravessarem as fronteiras da diferença
cultural, os conhecimentos e as coisas apropriados ainda apresentam algo de sua
sociedade de origem.

Um dos efeitos dessa apropriação foram, justamente, as mudanças na forma
tradicional de assistência aos partos, como era feita antes do advento dos cursos - o
chamado "parto tradicional" -, para o modo como ela é feita atualmente: as parteiras
passaram a usar em sua prática os procedimentos e materiais apreendidos durante



os cursos. Além disso, os discursos indicam que a própria organização sociocultural
dos cuidados prestados à gestação e ao parto vem sofrendo alterações com a intro-
dução dos valores do sistema oficial de saúde veiculados pelos cursos, tais corno o
da intimidade e da privacidade que informam a orientação dada às parteiras de que
atuem contando apenas com a colaboração de uma auxiliar. Como já mencionado,
na descrição apresentada por Lagrou (2007), pelo menos entre os Kaxinawa, vários
parentes próximos da grávida participam do evento de parto e cumprem funções
específicas no processo de cuidado e de produção do novo ser que chega ao mundo.

Se, por um lado, essas transformações foram marcadas pela introdução dos
materiais do kit parteira na prática do "pegar menino". Por outro, a transformação
mais radical que esses discursos permitem perceber foi a própria emergência da
parteira corno alguém habilitado para acompanhar as gestantes e assistir os partos,
principalmente nos contextos comunitários, onde os conhecimentos e práticas de
autoatenção relacionados ao processo de gestar e parir são 'encorporados', portanto
difusos e compartilhados por todas aquelas que, ao estafem vinculadas pelos laços
do parentesco, já passaram por essa experiência. O mesmo se dá também naquelas
aldeias em que a figura da parteira já existia como referência na assistência aos
partos e que tiveram a sua prática transformada pelos conhecimentos e materiais
apreendidos nos cursos.

Portanto, ou a figura da parteira tradicional surge com o advento dos
cursos, como em algumas comunidades Kaxinawa e entre os Katukina, ou ela é
transformada por esses cursos na medida em que a sua prática da parteira tam-
bém o é, no caso dos demais povos dessa região. De qualquer forma, ò fenômeno
de emergência da "parteira capacitada" e da instituição do cargo de parteira nas
aldeias resulta tanto do efeito desses cursos quanto do exercício da agência indígena
ao se apropriarem deles.

Os cursos de parteiras são percebidos como um caminho através do qual se
vai conquistar o reconhecimento profissional das parteiras indígenas e a consequente
contratação remunerada pelo Estado. Até mesmo porque têm um poder criador: o
poder de nomear as parteiras tradicionais e reordenar as relações socioculturais de
cuidados com a gestação e o parto no âmbito das comunidades indígenas do Alto
Juruá. Isso foi evidenciado quando as reivindicações pela contratação remunerada
das parteiras e dos pajés surgiram nos encontros do Alto Juruá como uma das di-
mensões da luta indígena pela conquista do reconhecimento.

Todavia, o problema do reconhecimento tem duas faces: o reconhecimento
interno das comunidades para com a atuação das parteiras; e o reconhecimento
externo, normativo, advindo do Estado, que se material izaria na contratação re-
munerada das parteiras indígenas. Se isso acontecer, provavelmente os cuidados
com a gestação e o parto, que originalmente se encontram inscritos em um sistema
de dádiva, serão deslocados para um regime de Estado. Com a instauração desse



processo, passa a existir uma redefinição dos papéis dos diferentes especialistas
e, consequentemente, uma reordenação das relações sociais que acontecem no
âmbito comunitário. Ao mesmo tempo, a concepção de saúde e bem-estar tem seu
foco totalmente modificado, do sentido amplo para o sentido estrito que informa
as práticas de autoatenção.

A promoção desses cursos, na verdade, encontra-se em consonância com
os discursos oficiais, que recomendam a qualificação dos praticantes das medicinas
tradicionais de modo a integrá-los aos sistemas de saúde nacionais, tornando-os
colaboradores dos serviços. Entretanto, se o reconhecimento profissional só pode
advir da validação científica das práticas e da sua qualificação, as parteiras somente
poderão exercer o seu oficio ao sarem deslocadas do âmbito comunitário para inte-
grar os quadros burocráticos da administração pública. No âmbito comunitário, a
atuação das parteiras ainda está sustentada pelo reconhecimento da comunidade.
Talvez esse tenha sido o motivo de algumas "parteiras capacitadas" reclamarem
que, mesmo tendo sido treinadas, em sua comunidade, as mulheres continuam
preferindo recorrer às suas mães ou mesmo terem sozinhas seus filhos.

Dessa forma, o movimento desencadeado pelas políticas públicas, ao tornar
as coisas e os sujeitos do tradicional seus objetos, é circular, pois os povos indíge-
nas se reapropriam desses objetos de acordo com seus próprios pontos de vista e
lhes atribuem outros sentidos, não mais os originais, mas também não exatamente
aqueles veiculados pelos discursos oficiais. As diferenças culturais são redimensio-
nadas e novos locais de cultura emergem a partir das relações estabelecidas entre
os povos indígenas e o Estado.

É importante dizer que as políticas públicas relacionadas à saúde indíge-
na, em especial as que se direcionam aos cuidados com a gestação e o parto, são
inscritas nos corpos dos sujeitos indígenas, os quais constituem o suporte central
da organização dos sistemas de parentescos ameríndios. Portanto, elas impactam
tanto a organização sociocultural dos cuidados com as gestantes e parturientes,
tendo corno um dos seus efeitos a emergência dos agentes intermédicos de cuidado
com a saúde - os AISs e as parteiras -, quanto as práticas de assistência ao parto
e as formas de parir.

0 fato de a "parteira capacitada" ser emergente no Alto Juruá e, portanto,
um constructo moderno, não desqualifica a luta indígena pelo seu reconhecimento
e pela realização de outros cursos de parteiras, já que, por meio deles, as comuni-
dades dessa região teriam acesso aos conhecimentos e às coisas do branco, bem
como aos recursos e beneficios advindos da relação com o Estado, que poderiam
melhorar tanto as suas condição de trabalho quanto as de vida. Entretanto, essa
questão deve ser objeto de reflexões aprofundadas que busquem alternativas para
a criação de condições de operacionalização dos sistemas de partos tradicionais,
prevendo os riscos que o desenvolvimento de uma ação governamental irrefletida,



o papel do AIS também foi indigenizado e, assim, sua figura também emerge nos
discursos indígenas.

Mas os agentes envolvidos nesses cuidados, vinculados por laços de paren-
tesco, agem de forma complementar no contexto das relações de gênero que fabricam
corpos e produzem pessoas indígenas. Cada um dos cuidadores das gestantes, das
parturientes e dos recém-nascidos, sejam familiares, sejam especialistas, apresenta
capacidades específicas, associadas à sua identidade de gênero, que contribuem
para o sucesso do empreendimento gestacional. Todavia, a agência da gestante, ao
decidir quais os cuidados irá observar e quais os cuidadores irá acessar para ajudá-
la a parir, é central para articular os diferentes especialistas e recursos de saúde.

Se os cursos de parteiras constituíram espaços fronteiriços do encontro
colonial que possibilitaram as apropriaçÕes indígenas dos conhecimentos e das coisas
dos brancos e a articulação das diferenças culturais ali representadas, os encontros
entre parteiras, pajés e AISs também consti tuíram eventos socialmente situados
que propiciaram o contraste entre diferenças étnicas e culturais. Porém, ao passo
que os primeiros apresentam o status de capacitação, no qual alguns têm a função
de repassar conhecimentos, e outros de apreendê-los, os encontros apresentam o
status de troca de experiências em que as relações, mesmo que ainda pautadas
em princípios hierárquicos, foram estabelecidas em um eixo mais horizontal (ou
menos vertical).

Os participantes desses eventos, ao se encontrarem em uma situação dia-
lógica, revisaram os sentidos atribuídos à função, aos conhecimentos e às práticas
das parteiras, dos pajés e dos AISs de modo a recriá-los em um contínuo processo
de autopoiesis. Dos seus discursos, emergiram os sentidos atribuídos aos saberes e
práticas usados nos cuidados com a gestação e na assistência ao parto, bem como
aos papéis desempenhados pelas parteiras, pajés e AISs no cuidado com as grávi-
das e as parturientes nos múltiplos contextos comunitários dessa região. Também
emergiram, nesse contexto, os sentidos das categorias medicina tradicional indígena,
pré-natal tradicional e cultura, entre outras.

Os discursos dos participantes indígenas operaram com uma série de di-
cotomias organizadas em torno da oposição índios versus brancos que, por sua vez,
instaura um corte temporal entre os tempos de antigamente e os dias atuais. Entre
as dicotomias que emergiram nos discursos, citam-se algumas: conhecimento tradi-
cional versus conhecimento do branco; parto tradicional versus forma do branco de
fazer partos, marcada pelos procedimentos de higiene e pelo uso dos materiais do kit
parteira; pré-natal indígena versus pré-natal do branco; parto antigamente versus
parto hoje; remédio da farmácia versus remédio tradicional;  medicina tradicional
versus medicina do branco; parteira indígena versus parteira branca (enfermeira);
pajé versusmédico, e assim por diante. Aparentemente, tais pares de opostos fazem
parte de uma dicotomia discursiva mais fundamental, aquela entre cultura/tradição



indígena e mundo do branco, que faria frente à dicotomia estruturante dos discursos
das políticas públicas sustentados sobre a oposição entre modernidade e tradição.

Uma das categorias discursiias que emergiram durante os encontros do
Alto Juruá foi "pré-natal tradicional", utilizada pelos participantes para se referir aos
cuidados indígenas observados durante a gestação: dietas, folhas, rezas, condutas e
emoções. Essa noção foi empregada tanto como um meio de contrastar o pré-natal
realizado pelos serviços de saúde e os cuidados utilizados pelos indígenas quanto
como uma forma de dizer para o branco que os povos indígenas representados
também tinham a sua própria forma de cuidar da gestação. De qualquer maneira,
a noção de pré-natal, originariamente usada no contexto dos serviços públicos de
saúde para se referir a um conjunto de procedimentos e exames padronizados e
realizados pelo Estado para garantir uma gestação e um parto seguros, foi apropria-
da pelos povos indígenas e submetida ao processo de indigenização, tornando-se
o 'pré-natal indígena'.

É nesse contexto discursivo que a noção de medicina tradicional foi co-
locada em debate, fazendo com que suas definições emergissem do próprio diálogo
instaurado entre os participantes, quando eles confrontaram os diferentes entendi-
mentos sobre o tema e construíram uma compreensão compartilhada. Geralmente,
o sentido preponderante atribuído a essa noção foi o associado ao uso dos 'remédios
da mata'. Nesse caso, a medicina tradicional está muito mais alinhada ao sentido
estrito das práticas de autoatenção, que se referem ao processo saúde-enfermidade-
-atenção. Entretanto, ao contemplar práticas que contribuem para a produção de
corpos e pessoas indígenas na medicina tradicional, também se opera com a di-
mensão ampla das práticas de autoatenção, empregadas para assegurar a reprodu-
ção biossocial e cultural dos povos indígenas do Alto Juruá.

De qualquer forma, os sentidos que informam a noção de medicina tra-
dicional como utilizada pelos povos indígenas são diferentes daqueles veiculados
pelos discursos oficiais. Nestes, predomina um conceito que destaca a fixidez dos
conhecimentos e práticas tradicionais, ao passo que entre os povos indígenas, a
noção de tradição é utilizada para demarcar a diferença do modo de ser e de fazer
do branco. Aqui se está diante de um paradoxo: se, nos discursos oficiais, opera-se
com uma noção estereotipada da medicina tradicional, as vozes indígenas falam
do seu caráter dinâmico e incompleto. E, nesse caso, a tradição se encontra em
permanente revisão, de modo a propiciar a emergência de novos conhecimentos
e novas práticas, como explica uma anciã indígena: quando um remédio da mata
não dá certo, ela tenta outro até encontrar a solução para o problema. Entretanto,
essas vozes também retroalimentam os discursos oficiais de maneira a atualizá-los.

Portanto, a emergência das categorias medicina tradicional indígena,
conhecimento tradicional, parteiras tradicionais etc. acontece em uma via de mão
dupla: tanto os objetos das políticas públicas qualificados pela noção de tradicional



quanto as categorias discursivas utilizadas pelos participantes dos encontros do Alto
Juruá são h~ridos. Só que, em cada local de cultura, essas categorias adquirem
sentidos e funções diferentes. No caso da medicina tradicional como objeto das
políticas públicas, por exemplo, vigora o conceito instrumentalizado que permite a
integração de algumas das suas práticas e praticantes - passíveis de serem reco-
nhecidos pelo modelo médico hegemônico - ao sistema oficial de saúde. Já entre os
povos indígenas do Alto Juruá, as práticas e os cuidadores comunitários da saúde
operam em contextos comunitários e de parentesco com conhecimentos práticos
inscritos em seus próprios corpos. Se a medicina tradicional é 'encorporada' nos
contextos comunitários dos povos indígenas do Alto Juruá, no âmbito dos discursos
oficiais ela é fragmentada em seus princípios constitutivos para assumir o status
de objeto das políticas públicas, nesse caso, 'descorporado'.

Contudo, toda essa reflexão somente pode ser real izada porque estou
situada no espaço fronteiriço da Área de Medicina Tradicional Indígena, ocupando
uma posição de entremeio - a gestão. Foi a área que possibilitou o deslocamento
de diversos agentes - principalmente lideranças indígenas e antropólogos - entre o
âmbito nacional e os múltiplos locais em que ocorreram os encontros entre parteiras,
pajés e AISs. Assim, a AMTI propiciou a irrupção dos discursos oficiais nas diferen-
tes localidades onde transcorreram os eventos comunicativos por ela promovidos.
Nesse caso, os antropólogos e as lideranças indígenas que compuserarn a equipe de
execução das ações atuaram como agentes translocais que, por transitarem entre
as fronteiras da diferença cultural, estabeleceram conexões particulares de modo
a contribuir para instituir realidades translocais e fazer emergirem esses eventos
comunicativos como novos locais de cultura.

No processo de desenvolvimento das atividades da AMTI, os antropólogos
ocuparam diferentes posições: consultor, assessor, colaborador, gestor. Suas reflexões
e seus discursos foram conformados pelas posições por eles ocupadas - às vezes
mais acadêmicas, às vezes mais implicadas. Cada posição ocupada possibilitou, por
sua vez, que diferentes reflexões fossem desenvolvidas sobre o mesmo fenômeno,
Ou seja, múltiplos são os lugares em que os antropólogos atualmente estão situados
no exercício de seu ofício. Cada um deles abre possibilidades de produção de co-
nhecimentos específicos que só se torna possível se o antropólogo estiver ocupando
determinada posição no campo.

Dessa forma, o fenômeno de emergência de novos locais de cultura propi-
ciados pela articulação das diferenças culturais em um contexto mundial globalizado
requer também novos lugares do fazer antropológico. E o lugar de gestão é uma das
posições possíveis na qual conhecimentos e reflexões podem e devem ser produzidos.


