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RESUMO / PALAVRAS‐CHAVE 
Sabe‐se que com a  intensa presença dos movimentos sociais nas  lutas pelo fortalecimento da dignidade 
humana no país, a saúde vem passando por mudanças significativas no modo de pensar/tratar a doença. 
As  políticas  públicas  de  saúde  passaram  a  ser  pensadas  no  âmbito  das  necessidades  da  população, 
capacitando  profissionais  com  intuito  de  fortalecer  diálogos  em  busca  da  formação  de  uma  rede  que 
potencialize os programas oferecidos pelo sistema e também usuários que buscam atenção especializada 
no atendimento. O presente estudo tem por objetivo discutir as formas de tratamento de doenças através 
de medicamentos sintéticos e fitoterápicos e seus antagonismos frente ao capital, onde, o primeiro seria 
produzido para  fins de auxílio as enfermidades, mas devido à pressão do  sistema, assume um  lugar de 
alimentação  das  práticas  mercantilistas  que  extrapola  o  limite  das  promessas  da  medicina.  Em 
contraposição  à  hegemonia  do  capital  as  formas  de  tratamento  alternativas,  vêm  corroborar  com  a 
necessidade  de mudanças  de  paradigmas,  propondo  novas  formas  de  cuidados  no  percurso  da  saúde 
coletiva, visando não só a valorização do meio ambiente, mas também o conhecimento e saberes de uma 
cultura popular que com o advento da ciência e da tecnologia, vem se tornando cada vez mais esquecidos 
frente ao poder  instalado. Tendo em vista que a Fitoterapia é uma forma alternativa de tratamento que 
utiliza de espécies vegetais para derivar seus medicamentos, novas abordagens na área da saúde estão 
tornando  possíveis  os  diálogos  e  o  desenvolvimento  lento  e  gradual  dessa modalidade  que  garante  a 
população principalmente de poder aquisitivo mais baixo um medicamento eficaz e com custo acessível.  
Sendo assim,  trazer uma discussão acerca da  saúde  sob a ótica marxista em um  cenário  globalizado e 
tecnologicamente avançado nos parece pertinente no momento em que o sentimento de  individualismo 
econômico, social e humano compromete as possibilidades de fortalecimento coletivo e de igualdade em 
nossa sociedade. 
 
Palavras Chave: Hegemonia; Contra Hegemonia; Indústria farmacêutica; Fitoterapia; Saúde 
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Sabe-se que com a intensa presença dos movimentos sociais nas lutas pelo fortalecimento da 

dignidade humana no país, a saúde vem passando por mudanças significativas no modo de 

pensar/tratar a doença. As políticas públicas de saúde passaram a ser pensadas no âmbito das 

necessidades da população, capacitando profissionais com intuito de fortalecer diálogos em 

busca da formação de uma rede que potencialize os programas oferecidos pelo sistema e 

também usuários que buscam atenção especializada no atendimento. O presente estudo tem por 

objetivo discutir as formas de tratamento de doenças através de medicamentos sintéticos e 

fitoterápicos e seus antagonismos frente ao capital, onde, o primeiro seria produzido para fins de 

auxílio as enfermidades, mas devido à pressão do sistema, assume um lugar de alimentação das 

práticas mercantilistas que extrapola o limite das promessas da medicina. Em contraposição à 

hegemonia do capital as formas de tratamento alternativas, vêm corroborar com a necessidade 

de mudanças de paradigmas, propondo novas formas de cuidados no percurso da saúde coletiva, 

visando não só a valorização do meio ambiente, mas também o conhecimento e saberes de uma 

cultura popular que com o advento da ciência e da tecnologia, vem se tornando cada vez mais 

esquecidos frente ao poder instalado. Tendo em vista que a Fitoterapia é uma forma alternativa 

de tratamento que utiliza de espécies vegetais para derivar seus medicamentos, novas 

abordagens na área da saúde estão tornando possíveis os diálogos e o desenvolvimento lento e 

gradual dessa modalidade que garante a população principalmente de poder aquisitivo mais 

baixo um medicamento eficaz e com custo acessível. Sendo assim, trazer uma discussão acerca 

da saúde sob a ótica marxista em um cenário globalizado e tecnologicamente avançado nos 

parece pertinente no momento em que o sentimento de individualismo econômico, social e 

humano compromete as possibilidades de fortalecimento coletivo e de igualdade em nossa 

sociedade. 

Palavras Chave: Hegemonia; Contra Hegemonia; Indústria farmacêutica; Fitoterapia; Saúde. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
A História da humanidade é permeada por desafios que a cada dia crescem exaustivamente, 

cabendo ao homem o papel de justificar de formas variadas suas atitudes, suas formas, suas 

decisões, enfim todo o conjunto de elementos que o fazem permanecerem no sistema ora 

estabelecido , onde o capitalismo impera , promovendo a globalização, estimulando o uso cada 

vez mais criativo das tecnologias e não em escala inferior instalando um processo crescente de 

desigualdade social, cujo seus atributos se referem à disputa de poder , ao lucro e a política da 

produção em larga escala , incentivando o consumo de forma desmedida e complexa. Nessa 

corrida pelo capital, o próprio homem se torna vítima do sistema por ele alimentado, uma vez 

que, tudo o que se produz e consome há intrínseco um valor agregado, seja ele simbólico ou real 

palpável ou não.  

2 – O MODELO BIOMÉDICO E AS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS – A 

HEGEMONIA DO CAPITAL 

A Constituição cidadã de 1988, em seu artigo 196 que discorre sobre a saúde, contempla a 

mesma como sendo “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

No contexto social do século XXI de forte presença do capital, têm-se os Estados e suas leis 

regidas em constituições, cujo uma de suas características é promover o bem comum e dentre 

esses, salienta a promoção do ser humano nas esferas da educação, saúde, cultura, habitação e 

outros. O presente estudo se dá entorno da promoção da saúde sob duas formas, que são a 

medicina praticada atualmente (tradicional/conservadora), e a medicina alternativa fitoterápica. 

A primeira tratar-se-á mais especificamente no que se refere ao tratamento de doenças através de 

medicamentos alopáticos, que de forma generalizada, seria produzido para fins de auxílio a 

doenças e não para fins de promover ações/intenções mercadológicas, cujo a prática constituiu 

gigantes das indústrias farmacêuticas, que perceberam na doença um grande potencial de 

enriquecimento, deixando de lado o compromisso com a qualidade de vida dos diversos usuários 

dos programas de saúde em esfera mundial que depositam nas mãos dos médicos e dos 

medicamentos a esperança da cura através do diagnóstico/ tratamento e da ética na condução do 

problema.  

Sobre isso discorre Barros (1983),  

No momento mesmo em que se instaura a quimiossíntese em um contexto capitalista de 
produção, os medicamentos assumem a conotação de uma mercadoria com a 



2 
 

necessidade implícita de ser consumida em quantidade e qualidade crescentes. Neste 
sentido, o medicamento assume um importante e duplo papel ao satisfazer a um só 
tempo interesse do capital e do médico. A difusão generalizada da ideia do 
medicamento como solução permite que o médico ao prescrevê-lo, satisfaça as 
expectativas do paciente às suas próprias. Para um e outro, na verdade o momento mais 
importante da consulta passou a ser o da prescrição, por um lado em detrimento ou às 
vezes ocupando lugar na anamnese e/ou do diagnóstico, por outro lado substituindo 
crescentemente alternativas terapêuticas que pelo menos, para quadros clínicos 
específicos, eram dominantes no passado. (BARROS,1983, p.378) 

Desse modo, percebe-se um crescente incentivo ao consumo de medicamentos, onde médicos e 

laboratórios se aliam em prol de uma autopromoção financeira, esquecendo, contudo que 

existem por trás de toda a prescrição, vidas que muitas vezes recorrem ao meio por extrema 

necessidade e não pelo prazer em consumir algo que não o ajudará no combate de seu mal. Para 

além de tudo isso, há uma inegável crueldade nessa prática que é o fator financeiro do paciente, 

cujo, muitos sequer possuem condições de adquirir o medicamento prescrito, porém crentes e 

certos de que o médico detém o domínio sobre sua saúde, acabam por buscar meios, nem sempre 

simples de adquirir o medicamento prescrito. Na melhor das hipóteses, a amostra grátis supre o 

início do tratamento, as demais unidades ficam a cargo da sorte, na expectativa de consegui-las 

junto às políticas públicas de Estado, que de certa forma também participam do jogo das 

indústrias farmacêuticas e dos benefícios que estas podem lhes atribuir, indo de encontro com o 

postulado marxista de que a saúde, para as indústrias não passa de mais uma mercadoria que 

possui um valor de uso e um valor de troca que alimenta o mecanismo de acumulação de poder 

e do capital.  A gravidade desse comércio sinaliza um ato cruel contra a vida humana e fere 

fortemente o código de ética (brasileiro) da medicina, que segundo Peres et al., (2010), 

O Código de Ética Médica (CEM) brasileiro, de 1988, deixa claro, em seu Artigo 1º do 
Capítulo I, que o médico em sua essência, é um profissional a serviço da saúde do ser 
humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional, e que a medicina não pode em qualquer circunstância ou de 
qualquer forma, ser exercida como comércio, segundo os Artigos 98 e 99 do capítulo 
VIII. (PERES et al., 2010, p.3). 

Isso, nos faz reafirmar que a medicalização do homem é parte integrante de um modelo 

biomédico-hospitalocêntrico cartesiano, pautado no capitalismo e nas formações sociais 

capitalistas; e que o capital que oferece o “comprimido da salvação” é o mesmo que cria as 

epidemias de adoecimento etiquetado, (ANTÔNIO; TESSER; MORETTI-PIRES, 2013). 

Paralelamente a esse raciocínio, outra vertente vem patentear a perversidade do mercado das 

indústrias farmacêuticas. O marketing surge junto a essa atividade como objeto central de venda 

e divulgação das imagens laboratoriais, que conforme Barros (1983) como qualquer setor 

empresarial, interessa à indústria farmacêutica estimular o máximo consumo e que em termos 

puramente mercadológicos, nos setores de produção e comercialização de medicamentos, 
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interessa a ocorrência de um máximo de doenças acompanhadas de um máximo de tratamentos, 

ou seja, de medicalização. Prática essa sustentada pelos diversos veículos de comunicação que 

variam de revistas, mídias eletrônicas, televisivas e vai até a confecção da bula, que nos parece 

um simples informativo da droga a ser utilizada, quando na verdade, é um forte instrumento de 

marketing que, de acordo com Barros (1983), 

As bulas servem, junto a vários outros veículos promocionais como mecanismo para 
incrementar as vendas, especialmente ao favorecer ou facilitar a automedicação. Ao 
minimizar efeitos colaterais ou contraindicações e ao ampliar a gama de indicações ou 
efeitos terapêuticos, de preferência usando linguagem mais técnica no primeiro caso e 
bem mais acessível ao leigo, no segundo, a bula se transforma com frequência em 

buria. (BARROS,1983, p.5). 

Desse modo, é perceptível o quanto nós, enquanto dependentes e usuários tanto do sistema 

médico, quanto dos medicamentos nos tornamos presas fáceis e frágeis, alimentadores de um 

sistema cruel que sutilmente nos impõe regras de consumo prometendo-nos o bem-estar da 

saúde, quando o que deveria estar em evidência seria a busca pela transformação do status quo 

que nos transformamos enquanto cidadãos e que neste processo a informação é um instrumento 

imprescindível. (PEPE, 2006, p.2725). 

Na contramão da hegemonia do poder ora instituído, tem-se percebido nos últimos tempos um 

desconforto, uma inquietação mesmo que silenciosa com a situação instituída, que com o tempo 

pode vir a inibir essa prática mercantilista abusiva que se tornou a medicina e a 

produção/prescrição dos fármacos alopáticos dos moldes atuais.  

Barros (1983) salientou o uso de outras formas alternativas de tratamento, que acabaram caindo 

em desuso sendo substituídas por uma única forma de tratamento, ou seja, a convencional. As 

formas de tratamentos alternativos, conhecidas também como práticas Integrativas de saúde, 

fortemente incentivadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) no documento intitulado 

Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002–2005 e reforçada no documento de 2014-

2023, vem corroborar com a necessidade de mudanças no panorama de como veem sendo 

tratadas as doenças no cotidiano das sociedades. Embora a OMS salienta que o documento não é 

uma publicação oficial de sua autoria, para as partes interessadas em promover a saúde de forma 

justa e competente, a parceria para divulgação de um documento de suma importância, já 

consiste em um grande ganho social.  
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3 - A CONTRA HEGEMONIA DO CAPITAL – AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

COMO ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA. 

Tendo em visto que a Fitoterapia é uma forma alternativa integrativa que utiliza de espécies 

vegetais, mais conhecidas como plantas medicinais no auxílio de tratamento de doenças e 

levando em consideração que essa prática não é nova, ao contrário é milenar, novas abordagens 

na área da saúde estão tornando possíveis os diálogos e o desenvolvimento lento e gradual entre 

a medicina praticada. Trovo et al. (2003) disserta sobre as terapias alternativas dizendo que 

São práticas que visam a assistência à saúde do indivíduo, seja na prevenção, 
tratamento ou cura, considerando-o como mente, corpo, espírito e não um conjunto de 
partes isoladas. Seu objetivo é diferente daqueles da assistência alopática, também 
conhecida como medicina ocidental, na qual a cura deve ocorrer através da intervenção 
direta no órgão ou parte doente. Há crescente interesse mundial pela utilização dessas 
práticas alternativas, dentre as quais se inclui a fitoterapia, e tais interesses, é devido a 
vários fatores como: elevado custo de assistência médica privada, elevado custo dos 
medicamentos alopáticos e precariedade da assistência prestada pelos serviços públicos 
de saúde [...] (TROVO et al. 2003). 

No Brasil, a política do uso de medicamentos à base de plantas medicinais vem crescendo de 

forma tímida, mesmo se tratando de uma prática legal e de baixo custo, acessível a todas as 

classes sociais. Segundo Yunes (2001), estima-se que o mercado mundial de fitoterápicos gira 

em torno de 22 bilhões de Dólares. Dentro dessa perspectiva, esperar-se-ia que o Brasil fosse um 

país privilegiado, considerando sua extensa e diversificada flora, detendo aproximadamente um 

terço a nível de flora mundial. O que vem a corroborar que a ideia do uso dos medicamentos 

alopáticos ainda são detentores da maioria das patentes medicamentosas no país, tornando assim 

a saúde menos democrática e menos viável à população. 

Para grande parte da população o uso de plantas medicinais é visto como integrativa 
histórica à utilização de medicamentos sintéticos, visto que os últimos são considerados 
mais caros e agressivos ao organismo. A disseminação do uso de planas medicinais 
como a automedicação deve-se principalmente ao baixo custo e fácil acesso à grande 
parcela da população. (OMS, 2008) 

Na tentativa de reverter esse quadro, há um esforço por parte da sociedade Civil, juntamente 

com as ONGS (Organizações não governamentais) e movimentos sociais em desconstruir essa 

realidade e incentivar a população a perceber que, de um lado existe um mercado que viola os 

direitos sociais, inibindo para tanto informações sobre a saúde (em especial às formas 

medicamentosas) que deveriam ser transparentes e que de outro lado, existem políticas já 

efetivadas e em agenda que garantem o acesso até mesmo gratuito de medicamentos naturais, 

mas que devido a outros fatores a política não se estende como deveria ser. Segundo Klein et al. 

(2010) 
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As plantas medicinais representam fator de grande importância para a manutenção das 
condições de saúde das pessoas. Além da comprovação da ação terapêutica de várias 
plantas utilizadas popularmente, a fitoterapia representa parte importante de um povo, 
sendo também parte de um saber utilizado e difundido pelas populações ao longo de 
várias gerações. No entanto, este fator geralmente não tem sido considerado pelos 
gestores locais de saúde na implantação do uso de fitoterápicos nos programas de 
Atenção Primária à Saúde. Um programa adequado de fitoterapia deve incorporar um 
conjunto de atitudes, valores e crenças que constituem uma filosofia de vida e não 
meramente uma porção de medicamentos fitoterápicos. (KLEIN et al., 2010, p.245). 

O governo brasileiro em consonância com as estratégias da OMS, aprova a política de plantas 

medicinais e fitoterápicos que em seu documento intitulado Programas de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos traz em sua página de apresentação que a política nacional de plantas medicinais e 

fitoterápicos,  

[...] se constitui em parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico e social como um dos elementos fundamentais de 
transversalidade na implementação de ações capazes de promover melhorias na 
qualidade de vida da população brasileira. (BRASIL, 2009, p.7) 

E complementa afirmando que,  

As ações decorrentes dessa política, manifestadas em um programa, são 
imprescindíveis para a melhoria do acesso da população a plantas medicinais e 
fitoterápicos, à inclusão social e regional, ao desenvolvimento industrial e tecnológico, 
a promoção de segurança alimentar e nutricional, além do uso sustentável da 
biodiversidade brasileira e da valorização e preservação do conhecimento tradicional 
associado das comunidades e povos tradicionais. (BRASIL, 2009, p.7) 

 

Neste sentido, programas que se encontravam adormecidos, como as tradicionais farmácias 

vivas, projeto social voltado para produção de medicamentos à base de plantas medicinais, cujo 

no Brasil, sua gênese se deu no Estado do Ceará, através de estudos desenvolvidos na 

Universidade Federal desse local com intuito de atender as necessidades da população carente, 

abre portas para que novas possibilidades de inserção efetiva dessa realidade medicinal se 

tornem cada vez mais presente no cotidiano da população que deseja fazer uso desses 

medicamentos, pois conforme Bruning, Mosegui, Viana (2012), a fitoterapia e o uso das plantas 

medicinais fazem parte da prática de medicina popular, constituindo um conjunto de saberes 

internalizados nos diversos usuários e praticantes, especialmente pela tradição oral e afirmam 

que essa prática diminuiu frente ao processo de industrialização dos mesmos. 

Ressalta-se que a utilização dos fitoterápicos é eficaz e segura a partir do estudo e conhecimento 

dos profissionais que a prescrevem, uma vez que, todo medicamento mesmo que de origem 

natural merece atenção especial, pois seu foco é o ser humano e sua saúde. Sendo assim, a 

orientação para uma utilização adequada sem perda da efetividade dos princípios ativos 
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localizados nas plantas e sem riscos de intoxicação por uso inadequado é fundamental, 

argumentam Bruning, Mosegui, Viana (2012). 

Sendo assim, é necessário pensar em mecanismos que venham impulsionar o crescimento desse 

segmento, que embora seja programa oficial de governo e política pública voltada para atender 

uma demanda social, sua ascensão pode vir a se tornar novo objeto de desejo dos poderosos 

donos do capital e fazer dessa política mais uma vertente gerencial, ultrapassando seus 

princípios democráticos. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nossa proposta de texto coloca como hipótese uma contradição inerente ao modo de produção 

capitalista, ou seja, a produção de valor de uso se transformando, historicamente, em valor de 

troca, mais precisamente mercadoria conforme Marx discorre muito bem no capítulo I do 

Capital. 

Abrangemos essa discussão no contexto da produção de medicamentos onde a indústria 

farmacêutica torna o uso de medicamentos alopáticos como processo de cura, hegemônico. 

Entendemos com isso que a possibilidade de garantir a saúde como direito, de acordo com o que 

consta na constituição de 1988, torna-se prejudicado à medida que essa prática do uso dos 

medicamentos alopáticos tem seu suporte no campo da mercadoria pois, está ligado aos grandes 

laboratórios internacionais produtores dos mesmos. 

A centralidade não é a tentativa de supressão do sofrimento humano, que naturalmente ou ainda 

fatalmente pode ocorrer, mesmo porque se o doente não possuir recursos financeiros suficientes 

para aquisição do referido medicamento sua cura não está garantida, mas sim a acumulação do 

capital na base do lucro e da produção da mais valia sobre o trabalho, esse que ilusoriamente 

proporciona uma pseudo sensação de bem-estar, ilustrada no modelo ideal de consumo, mas  

que ao mesmo tempo cobra retorno em uma dinâmica hierarquizada e perversa, que acaba por se 

tornar um ciclo vicioso, um labirinto cujo a saída é trabalhar ,produzir e dar resultados até que a 

exaustão possa não ser percebida. 

A pergunta e reflexão que nosso artigo pretende é a seguinte: é possível construir um novo 

consenso acerca do uso de medicamentos no contexto do modo de produção capitalista em seu 

atual estágio globalizado e de tendências neoliberais, onde as políticas públicas estão sendo 

combatidas? 
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Vejamos que a proposta efetivada na Constituição de 1988, que tem a saúde como direito e, 

portanto dever do Estado, produto de conquista dos movimentos sociais, tendo sido colocada em 

cheque por movimentos neoliberais que no momento estão no poder.  

Mas no caminhar de nossas pesquisas temos encontrado os movimentos decorrentes da cultura 

popular que se propõe a construir um discurso contra hegemônico, que é o uso dos 

medicamentos fitoterápicos, como já citado, ou seja, nas ONG's, nas comunidades tradicionais 

junto aos raizeiros, benzedeiras, nos próprios programas farmácias vivas e suas atividades de 

integração das práticas, nos quintais residenciais voltados para plantação e cultivo de plantas 

medicinais dentre outros. 

Porque isso está na ancestralidade: 

A utilização de plantas para fins terapêuticos é uma prática tão antiga quanto à 
existência do homem, que buscava na natureza os recursos para aprimorar a sua 
condição de vida e garantir a sua sobrevivência (LORENZI; MATOS, 2002 apud 
BORGES, 2010, p.12)). Nesta perspectiva, observa-se que no ano de 3000 a.C. a China 
já realizava o cultivo de plantas medicinais. Em aproximadamente 2300 a.C. os 
egípcios, assírios e hebreus valorizavam as plantas, enriquecendo os saberes sobre a 
medicina popular com o acúmulo de informações repassadas de geração a geração e do 
seu compartilhamento nas expedições marítimas e terrestres, contribuindo para a 
produção dos primeiros medicamentos, cosméticos e especiarias para a culinária [...] 
(BORGES, 2010, p.12). 

Portanto, a utilização das plantas medicinais como proposta de cura está presente ancestralmente 

e usual em modos de produção pré-capitalistas. Mas devemos deixar claro, que a partir do 

século XVII o momento da revolução científica inaugurada por pensadores como René 

Descartes e Francis Bacon e com o avanço das forças produtivas no contexto metabólico do 

capital, o conceito de ciência muda e a centralidade passa a ser a racionalidade iluminista. 

Aquilo que era metafaseado como concreto, ou seja, a planta medicinal em si como cura, passa 

ser questionada e passa a ser o empírico para ser industrializada. 

Nesse sentido a ciência passa a ser também força produtiva e se transforma em mercadoria, 

principalmente a partir da revolução industrial, quando a produção de medicação entra no 

mercado capitalista. Aquilo que era popularmente produzido e consumido ao se transformar em 

mercadoria a sua produção científica se privativa, ou seja, surge a ideia de propriedade 

intelectual patente. A exemplo disso, comunidades que produziam seus medicamentos 

secularmente não podem mais fazê-los à medida que foi feita uma elaboração laboratorial do 

mesmo e patenteado, portanto somente laboratório que o patenteou poderá produzi-lo.  

Paralelo a isso, podemos ressaltar que a desejada Reforma Sanitária, proposta na 8ª conferência 

de saúde foi uma alavanca que impulsionou as discussões e promoveu mudanças na saúde 

brasileira, mas que, conforme Matta e Lima (2008) em um balanço feito nessa mesma época, foi 
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possível ver em 20 anos de SUS (Sistema Único de Saúde) dois aspectos centrais, ou seja: Que a 

reforma sanitária no seu processo de operacionalização se reduziu a uma reforma administrativa 

de saúde e que, já no final dos anos 1980 e principalmente nos anos 1990, teve que se confrontar 

com outro projeto em disputa na sociedade, o projeto mercantilista, para qual a saúde é uma 

mercadoria como outra qualquer, que pode ser comprada no mercado para satisfação das 

demandas e necessidades individuais (PAIM, 2008). Ele reúne em torno de si empresários da 

saúde, corporações profissionais, o capital industrial investido nas indústrias farmacêuticas e de 

equipamentos, o capital financeiro e grandes organismos internacionais, que impõem o livre 

comércio.  

Ora, isso cria o fetiche da mercadoria e impõe uma hegemonia do capital inclusive sob o ponto 

de vista do imaginário, a receita utilizada anteriormente pela comunidade é colocada em dúvida 

frente à certeza da ciência. 

Portanto nossa pesquisa procura compreender a possibilidade de se construir um discurso e, 

naturalmente, uma prática contra hegemônica tendo como eixo a produção de fitoterápicos em 

comunidades onde secularmente isso é utilizado. 

Mesmo porque como já citado, a Saúde é direito constituído e o ministério da saúde através do 

SUS tem corroborado essa prática, no sentindo de custear projetos que vai desde a plantação, 

cultivo e colheita das plantas que compõem o elenco até o processo de fabricação do remédio 

para chegar aos postos de saúde e serem distribuídos gratuitamente. 

Portanto, é visível a partir de um olhar vertical perceber que a todo o momento a sociedade é 

vítima de suas próprias produções, principalmente se pensarmos que vivemos em um mundo 

totalmente desigual. Se o olhar se desse de forma horizontal e dialógica, talvez pudéssemos 

compreender melhor a lógica do capital e sua influência em nossas vidas, porém o que se 

percebe são discursos e discussões lineares que privilegiam os que possuem o controle do capital 

frente a um pensamento hegemônico 

Somente conseguiremos alcançar uma sociedade próxima à da ideal à medida que se fizer 

possível minimizar a alienação humana frente a manutenção do poder. Desse modo, até que a 

humanidade se dê conta de que educar para construir é melhor do que ter para ser, vamos 

vivendo as mazelas crescentes e destruidoras promovidas pela hegemonia do sistema capitalista. 
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