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RESUMO 
 

 

WEINERT, T. S. Uma etnografia sobre as práticas de saúde dos imigrantes bolivianos na cidade 

de São Paulo. 2004. Dissertação - Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2015. 

 

A imigração boliviana para São Paulo remonta ao início do ano 1950, quando Brasil e Bolívia 

estabeleceram um programa de intercâmbio cultural. Os bolivianos migram para o Brasil em 

busca de melhores condições de vida e, quando chegam, geralmente, vão trabalhar em indústrias 

de confecções têxteis, em condições de trabalho muito precárias, quase sob o regime de 

escravidão. Não se sabe ao certo a quantidade de bolivianos imigrantes, contudo as pesquisas 

chegam a um consenso que, atualmente, São Paulo é o destino mais procurado e que a maioria 

dos imigrantes que tem chegado ao Brasil são bolivianos. Os imigrantes bolivianos muitas vezes 

são marginalizados e excluídos do campo social, no sentido de não ter garantia dos direitos 

universais, e o seu acesso aos serviços de saúde muitas vezes ser dificultado pelas questões 

culturais. Nota-se que a estrutura social é extremamente importante na relação com o sofrimento 

social, entendido como a humilhação, vergonha e falta de reconhecimento, este não tem 

visibilidade visto que é inscrito no interior das subjetividades e não há um compartilhamento 

coletivo. Esta forma de sofrimento é mais comum na contemporaneidade, já que há uma 

veneração excessiva ao individualismo, um crescimento de um ideal pseudo meritocrático, onde 

há a ilusão de que todos têm oportunidades para ter êxito social - exceder sua classe social, ter 

uma liberdade econômica para suprir seu consumo - quando o sistema social não suporta que 

todos tenham essa ascensão.  Propõe-se compreender sobre as práticas de cuidado à saúde dos 

imigrantes bolivianos relacionando isto ao acesso ao serviço de saúde, a partir do que eles 

entendem por saúde e o que, para eles, está relacionado a ela: medicação, bem estar, processo 

saúde-doença, equipamentos e profissionais de saúde. Trata-se de uma etnografia realizada com 

os usuários bolivianos da Unidade Básica de Saúde Jd. Japão, localizada na Vila Maria, 

município de São Paulo. Um estudo qualitativo que lançou mão da observação participante e de 

entrevistas semiestruturadas para ser concretizado. Constatou que o trabalho na vida do imigrante 

boliviano sustenta e baliza todos os outros eventos da vida é o eixo central. Durante a maior parte 

do tempo estão trabalhando e isso é um empecilho para se divertir ou para cuidar da própria 

saúde. Eles entendem que saúde é estar bem para poder trabalhar é poder resistir ao que pode te 

destruir. Sentem-se respeitados pelos profissionais de saúde, mas não cuidados. Quando estavam 

na Bolívia não iam ao médico ou a serviços de saúde, o cuidado era feito com ervas, folhas, 

medicamentos alopáticos. Suas práticas de cuidado à saúde não são muitas, são principalmente 

relacionadas à alimentação. Evidenciou-se forte a questão de gênero nas relações familiares e 

violência contra mulher por parceiro íntimo sugerindo como possibilidade, estas questões, serem 

mais aprofundadas em novos estudos. Bem como às condições das crianças nascidas no Brasil e 

filhos de bolivianos.  

 

Descritores: Etnografia; Imigração; Bolivianos; Práticas de cuidado à saúde; Esquizoanálise; 

Acesso.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 
Weinert, T.S. An ethnography about the Bolivian immigrants’ health practice in São Paulo. 2015. 

Dissertation – Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2015. 

The Bolivian immigration to São Paulo started in the beginning of 1950’s, when Brazil and 

Bolivia placed a cultural interchange program. Bolivians migrate to Brazil looking for better 

conditions of life and, when arriving, they usually end up working in textile manufacturing 

companies under considerably precarious work conditions, almost under slavery regime. It is not 

known the exact amount of Bolivian immigrants, however researches agree that, currently, São 

Paulo is the most common destiny and that the majority of the immigrants that has been arriving 

in Brazil are Bolivians. Bolivian immigrants are, many times, made apart of the society and 

excluded of social life, in terms of having no guarantee of universal rights, and their access to 

health services are frequently more difficult due to cultural issues. It is remarkable that the social 

structure is extremely important on the relation with the social suffering - understood as 

humiliation, shame and lack of recognition -, which has no visibility once it is inscribed inside 

the subjectivity and there is no collective sharing. Such kind of suffering is more frequent on the 

contemporaneity, once there is an excessive veneration to the individualism, an increase of a 

pseudo meritocratic ideal, where there is the illusion that everyone has opportunities to succeed in 

the society – to overcome their social level, to have an economical freedom to fulfill their 

consumption - while the social system do not stand that everyone ascend like this. The proposal is 

to understand about the Bolivian immigrants’ health care practices relating with the access to 

health service, starting on their understanding on health and what, for them, is related to it: 

medication, welfare, process health-sickness, equipments and health care professionals. The 

present study is an ethnography developed with Bolivian users of Health Primary Unit Jd. Japão, 

in Vila Maria, São Paulo district. A qualitative study that drew on participant observation and 

semi-structured interviews to be developed. Found out that the work on Bolivian immigrant’s life 

sustains and marks all other events in life, it is the central axle. During the most part of the time, 

they are working and it is an obstacle to have fun or take care of their own health. They 

understand that health is being fine to be able to work, it is being able to resist to what could 

destroy them. They feel respected by the health professionals, but not taken care. When in 

Bolivia they did not go to the doctor or to health services, the care was taken with herbs, leaves, 

allopathic medicines. They do not have too many health care practices, just some related to food. 

It became strongly evident the matter of gender in familiar relationships and the violence towards 

woman by intimate partner, suggesting as possibility in future studies to get deeper in this 

matters. As well the conditions of Bolivian’s Brazilian born children. 

Key words: Ethnography; Bolivian; Immigration; Health care practice; Schizoanalysis; Access.   
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APRESENTAÇÃO 

 

 

a realidade lá fora é uma só, única. Uma só realidade, passível de ser conhecida de 

muitas perspectivas. Estas diferentes perspectivas são, isso é importante, diferentes 

modos de conhecer algo que é único. O mundo lá fora permanece o mesmo, a despeito 

de ser conhecido de muitos modos (MORAES, 2010, p. 32). 

 

 

Esta dissertação começa convidando os leitores a conhecer como este trabalho foi 

construído e desenhado. Quais valores, modo de pensar e sentir o mundo da pesquisadora que 

possibilitaram pensar este tema deste jeito e o porquê foi escolhido este modo de fazer a pesquisa.   

Fazer mestrado é um privilégio em um mundo em que cada vez mais vale a prática, a mão 

de obra, os trabalhos de produção, as recompensas financeiras por algo que você faz. É conseguir 

fazer valer um pensamento, é dar valor a uma ideia e buscar a partir dela outros conhecimentos, é 

propor se relacionar por dois anos com muitos textos, conceitos, perspectivas, valores diferentes 

do seu. Enfim, é mostrar seu ponto de vista sobre seu objeto de estudo, mediante algo tão 

singular.  

O processo de escrever a dissertação tem muitas curvas, saídas e retornos. Quando nos 

propomos a escrever sobre determinado assunto não nos damos conta de quantos imprevistos e 

surpresas estarão no caminho e nos motivarão a falar sobre novos temas e a fazer novas redes.  

Tornar-se pesquisador é uma tarefa árdua, que por vezes, parece não ser possível concluir. 

Depois de escrever este texto tomo conta que tornar-se pesquisador, talvez, não seja um ato 

passível de conclusão. É um processo contínuo de apreender e conhecer o tempo todo, mesmo 

que o foco no momento não seja esse. É despertar um interesse ingênuo e ao mesmo tempo 

implicado e responsável com aquilo que se observa e se quer observar.  
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Assim, não me parece um ato conclusivo porque, muitas vezes, a partir do conhecimento 

apreendido somos mais uma vez devorados pela vontade de saber mais, desencadeando outros 

processos criativos. A arte de conhecer não tem fim, com o início de um pensamento outros são 

acionados, são feitas novas redes de pensamento e conhecimento tornando-se verdadeiras teias de 

aranha
1
. 

Fazendo uma analogia sobre as teias de aranha e o processo de pesquisar, as proteínas 

poderiam ser substituídas pelo conhecimento que são transformados pelo ambiente e 

principalmente pelo conjunto de forças, microscópicas e macroscópicas, das relações entre o 

pesquisador e o pesquisado, entre o pesquisador e o orientador, entre o pesquisador e todos 

aqueles que apoiam ou não seu conhecimento, entre o que é apreendido e o que ainda tem a 

apreender, entre o pesquisador e ele mesmo, enfim, em uma infinita forma de composições com 

todos os atores relacionados.  

Quando escolhemos algo para escrever, na escolha já depositamos algo nosso, que tem a 

ver com o modo como se pensa como percebemos/sentimos o mundo, e a perspectiva que temos 

sobre ele. A partir do momento da escolha do tema parece que nossos olhos, nosso corpo, nossos 

interesses ficam abertos/disponíveis para os encontros com o que queremos estudar e conhecer.  

Porém, não é só esse caminho de observar, apreender e conhecer que compõe a pesquisa. 

Então, inicia a parte, por vezes, mais dolorida, mas também a mais encantadora quando 

finalizada, a escrita. Colocar em palavras as sensações e afetos provocados pelos encontros com: 

as leituras, o campo, as pessoas que compõe o campo é bastante complexo. Há uma dificuldade 

de escrever o observado, o efeito que se produz. Todavia, se reconhece a importância de registrar 

estes encontros. A escrita é valiosa, é por onde você permite que as pessoas também possam 

                                                           
1
 As teias de aranha são formadas a partir de fibras de proteínas determinadas não apenas pelas mudanças 

químicas do ambiente, mas também por estímulos mecânicos em um tipo de sinergia, uma ação conjunta de 
forças, de efeitos macroscópicos e microscópicos (SILVERS, BUHR e SCHWALBE, 2010). 
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conhecer e saber daquilo que você apreendeu e não só saber como também criticar, pensar outras 

coisas sobre, fazer novos caminhos a partir da sua escrita, tecer novas redes.  

O método escolhido para ajudar a desenhar este trabalho foi a etnografia, na aposta que 

ela pudesse compreender este processo de tornar-se pesquisadora, permitisse encantar-se pelos 

encontros e ser afetada por eles, bem como, caminhasse junto com o inesperado do campo 

permitindo realizar novos caminhos, se fosse necessário, para compreender ou não, as questões 

levantadas pelo projeto.  

Além disso, ela permite observar junto com o objeto de pesquisa certa realidade inspirada 

pelas suas histórias, pelo que interessa a essa dupla, pesquisador-pesquisado, não limitando o 

olhar ao que o pesquisador quer ver, mas ao que a relação entre eles permite e constrói junto. 

Assim, de acordo com pesquisas recentes realizadas, que conseguem expressar muito bem sobre 

isso: pesquisar com eles e não sobre eles (LAW, 2004; MORAES, 2010). 

A etnografia permite que haja uma preocupação com os sujeitos abordados. Neste 

trabalho os sujeitos são indivíduos que portam a característica de serem imigrantes no país em 

que vivem e por conta disto, de alguma forma já sofrem.  Procurei um modo de identificá-los na 

escrita de uma maneira que não os excluísse mais, ou diferenciasse de um modo negativo, mas 

sim na singularidade e potência que eles têm por serem eles os escolhidos para comporem este 

trabalho. Identifico-os como os bolivianos que vivem em São Paulo, pois na vivência do campo 

percebi que é assim que eles se identificam.  

Para pesquisadora o campo produziu uma série de reflexões e vivencia única e como 

possível contribuição para os sujeitos da pesquisa, este trabalho pretende permitir um 

empoderamento dos bolivianos. A transmutação de imigrante ilegal, “fora de lugar” para cidadão 

de direitos e valores singulares que devem ser respeitados.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Assim como me lanço no traço de meu desenho, este é um exercício de vida sem 

planejamento. O mundo não tem ordem visível e eu só tenho a ordem da respiração (...) 

Para onde vou? e a resposta é: vou (...) Como traduzir o silêncio do encontro real entre 

nós dois? Dificílimo contar: olhei para você fixamente por uns instantes. Tais momentos 

são meu segredo. Houve o que se chama de comunhão perfeita (...) o que me guia apenas 

é um senso de descoberta. Atrás do atrás do pensamento (CLARICE LISPECTOR, 

1973). 

 

Dos caminhos da vida ao tema da pesquisa: O encontro da trabalhadora e pesquisadora 

com os sujeitos do estudo 

 

O encontro com os sujeitos da pesquisa se deu de uma maneira espontânea e processual.  

Sem perceber nos encontramos. Durante o trajeto da minha casa até o trabalho ficava pensando 

no projeto de pesquisa, sobre o que queria escrever, qual assunto que mais me instigava e 

incomodava, dentre tantos que incomodam no dia a dia e tenho desejo de compreender.   

Tinha um norte, sabia que de algum modo gostaria de falar sobre aqueles que sofrem 

algum tipo de violência e exclusão pelo modo que vivem ou pela condição que eles têm para 

viver/sobreviver. O propósito era compreender modos de vida que diferem daquilo que é 

esperado socialmente e considerado normal, possibilitando perceber a criação e invenção de 

outros modos de existência a partir da perspectiva do diferente e não daquele que fala sobre ele. 

A aprovação no mestrado aconteceu no mesmo período que comecei a trabalhar como 

psicóloga na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jd. Japão, localizada na Vila Maria, Zona Norte de 

São Paulo. A unidade de saúde tem um estacionamento arborizado e ao ar livre. Sempre paro o 

carro no mesmo lugar até que um dia reparei em uma placa de sinalização (aquelas azuis que 

portam o nome das ruas) escrita Praça do Imigrante Boliviano.  
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Fonte: Foto tirada pela pesquisadora 

Praça do Imigrante Boliviano, o que isto queria dizer? Uma Praça grande, com muitas 

árvores, bancos de concreto, uma quadra de futebol e um Centro de Educação Infantil (CEI) da 

prefeitura. Contudo, descuidada e desabitada. O nome se deve a concentração de bolivianos que 

moram na região adstrita. Por conta disso, a unidade de saúde, ao lado da praça, tem uma 

quantidade significativa de usuários bolivianos e descendentes destes, que pertencem ao território 

de abrangência.  

Imagem da Praça do Imigrante Boliviano 

Disponível em www.googlemaps.com.br Acesso em: Fev./2015 

http://www.googlemaps.com.br/
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Na época, o tema do projeto de mestrado era a dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

das pessoas marginalizadas, ou seja, aquelas que rompem com a unidade social por não 

conseguirem as mesmas oportunidades de arrecadação de recursos, materiais e sociais 

provocando uma desigualdade na garantia dos direitos e, submetidas a um processo de exclusão 

social, os sujeitos do estudo eram as pessoas em situação de rua. 

 

A exclusão surge com a agudização das desigualdades (indissociável dos mecanismos de 

produção destas), resultando em uma dialética de oposição entre aqueles que 

efetivamente mobilizam os seus recursos no sentido de uma participação social plena e 

aqueles que, por falta desses mesmos recursos (recursos que ultrapassam a esfera 

econômica, englobando ainda aqueles que derivam dos capitais cultural e social dos 

atores sociais), se encontram incapacitados para fazê-lo. A exclusão resulta, então, de 

uma desarticulação entre as diferentes partes dos indivíduos, gerando uma não 

participação num conjunto mínimo de benefícios que definem um membro de pleno 

direito dessa sociedade – inerente à figura dos excluídos – opondo-se claramente a noção 

de integração social (RODRIGUES et. al., 1999, p.64).   

 

 

 

Neste trabalho, entende-se exclusão social não como um conceito, mas podendo ser 

classificada como uma “noção de caráter metodológico” definido assim, por um estudo que 

procura realizar uma reflexão - a partir de uma revisão bibliográfica - sobre a definição desse 

termo concluindo que, devido à diminuição das críticas científicas sobre a unidade social e às 

diferentes concepções políticas e filosóficas acerca das desigualdades não tem se conseguido 

estabelecer uma definição única e por isso, é melhor ser entendido como uma “noção” a partir da 

imaginação coletiva e conhecimento que as pessoas têm sobre isso (ZIONI, 2006).  

Assim como as pessoas em situação de rua, por vezes os bolivianos que vivem em São 

Paulo são marginalizados e excluídos do campo social, no sentido de não ter garantia dos direitos 

universais, e o seu acesso aos serviços de saúde muitas vezes ser difícil e sem qualidade. Alguns 

estudos já se dedicam a pontuar a experiência de imigrantes bolivianos nos equipamentos de 
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saúde afirmando as ações pouco integrativas e que provocam a dificuldade de acesso aos serviços 

(CARNEIRO, Jr., 2006; ADORNO, 2006; MADI et. al., 2009, SILVA, 2009).  

Portanto, a Praça do Imigrante Boliviano representou não só a possibilidade de reconhecer 

os contornos e as características do território bem como, definir o que seria pesquisado e escolher 

como sujeitos do estudo os bolivianos que vivem em São Paulo e utilizam os serviços da UBS 

Jardim Japão, já que eles condiziam com todos os pressupostos desejados pela pesquisadora.  
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Objetivos 

Apreender os padrões de comportamento, não de indivíduos atomizados, mas dos 

múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de atores sociais cuja vida cotidiana 

transcorre na paisagem da cidade e depende de seus equipamentos (MAGNANI, 2002, p. 

17).  

 

A partir da definição dos sujeitos, ir para o trabalho, na UBS, agregou um objetivo, 

adentrar no “universo dos bolivianos” que utilizam os serviços da unidade assim como outros que 

permeiam o território permitindo olhar e percebê-los sob outras perspectivas. Ir não só como a 

psicóloga, mas também como a pesquisadora, que agora ganhava corpo e sustentação.  

Então, foi possível perceber que na UBS os bolivianos andam de cabeças baixas, falam 

com receio de não serem entendidos, esquivam-se de contato. Para alguns colaboradores e 

usuários são motivos de “piada”, chegam a acusá-los de terem muitos filhos, de ocuparem os 

lugares dos brasileiros, de não terem hábitos de higiene.  

A partir destes atravessamentos foram surgindo algumas perguntas: Como é o acesso 

destes imigrantes à unidade de saúde? Quais lugares ocupam na instituição? Como são as 

relações destes com os colaboradores, com outros usuários, e com usuários como eles, 

imigrantes?  

Os objetivos começavam a ficar claros. Compreender sobre as práticas de cuidado à saúde 

dos bolivianos relacionando isto ao acesso ao serviço de saúde, a partir do que eles entendem por 

saúde e o que, para eles, pode estar relacionado a ela: dor, ausência de doença, medicação, bem 

estar, diversão, profissionais e práticas de saúde, bem como, outras ocorrências que pudessem 

surgir no caminho. 

A inquietação principal era saber como acontecem às relações entre o boliviano que vive 

em São Paulo e o que ele entende pela sua saúde e bem-estar, como são suas práticas de saúde, 

seu entendimento do corpo, da dor, do outro que oferece ou não cuidado.  
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Traçar, além do que era observável cotidianamente dentro da UBS, o que mais poderia 

estar acontecendo nessa relação de cuidado à saúde entre boliviano e o profissional, o modo de 

cuidar oferecido, o equipamento, os fluxos e protocolos estipulados e os outros usuários.  

O que essas práticas e relações poderiam estar refletindo no modo como se relacionam 

com o tempo (planejamento de horários, trabalho e obrigações diárias), com a família, com os 

filhos, com essa nova cultura que vem se apresentando: o “ser boliviano” e também, um “pouco” 

brasileiro, ou seja, utilizar o serviço de saúde produz alguma mudança no seu modo de viver? O 

que era oferecido como cuidado à saúde era percebido como tal? A partir dessas ofertas, muda 

algo na relação com a família, interfere na dinâmica familiar? Essas novas práticas agridem de 

algum modo a própria cultura ou agregam novos valores? 

Logo, assumiu-se um processo de produção de conhecimento que comportasse mudanças 

e estivesse sensível ao que fosse aparecendo, possibilitando que a pesquisa acontecesse, mediante 

a relação da pesquisadora com os sujeitos do estudo. Para realizar a pesquisa deste modo, 

assumindo este comprometimento ético foi escolhida a etnografia como metodologia do trabalho, 

entendendo que ela permite que a pesquisa faça curvas, pare e se aproxime. Assim, a parceira 

ideal para a proposta do trabalho. 
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Um pouco dos capítulos 

 

Cabe dizer que a não numeração dos capítulos é proposital, à medida que se entende que o 

conhecimento não é linear, ele é transversal, flexível e criativo. A dissertação pode ser lida em 

qualquer ordem e quais capítulos forem desejados para serem lidos, aqueles que fizerem sentido 

para o leitor, não há uma hierarquização do que é mais importante ou do que precisa vir primeiro. 

A experiência é de cada um, que se arrisque a ela.  

No capítulo “Referenciais Teóricos e Conceituais” procurou-se discutir sobre o arcabouço 

teórico utilizado, os principais conceitos empregados na composição deste trabalho que 

sustentam os referenciais usados pela pesquisadora. São conceitos polissêmicos, aproveitados por 

várias áreas do conhecimento. Neste trabalho, são balizados pelas Ciências Humanas e Saúde 

Coletiva. O capítulo é dividido em três sessões: Processo saúde-doença; Risco, vulnerabilidade e 

sofrimento social e Acesso, acessível, acessibilidade.  

 No capítulo “Método” é explicado o modo como foi realizado o trabalho, o local e os 

participantes da pesquisa. Nele também há o posicionamento ético da autora do trabalho como 

pesquisadora e psicóloga do território em que é realizada a dissertação. Ele é desmembrado em 

quatro itens: A Etnografia; Ferramentas metodológicas, aspectos éticos e participantes da 

pesquisa; A UBS Jd. Japão e os imigrantes bolivianos; Pesquisadora e Psicóloga os entremeios 

desta relação.  

  O capítulo “Imigração” tem a intenção de contextualizar a imigração boliviana para o 

Brasil e a relação dela com a indústria têxtil e as condições de trabalho. Entende-se que esse 

capítulo seja importante para entender quem são esses imigrantes, de onde eles vieram, qual 

estrutura social a que estão submetidos. É dividido em: Imigrar: necessidade ou desejo?; O 

Brasil: um país acolhedor?; Contexto histórico da imigração boliviana para o Brasil; Por que os 
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bolivianos migram? Estimativas sobre os bolivianos no Brasil; Indústria têxtil e as relações de 

trabalho entre os imigrantes. 

 O capítulo “Políticas de Saúde: Sob a perspectiva do acesso e direitos do imigrante 

boliviano” tem a intenção de aprofundar nas leis e diretrizes de saúde que orientam o imigrante 

que vive no Brasil, bem como discutir sobre as políticas de saúde diferenciada às populações que 

sofrem discriminação, devido uma condição social e étnica. São abordadas: Política Nacional de 

Atenção Básica, Política Nacional de Humanização e Políticas de Atenção Diferenciada. 

O capítulo “Modos de vida, sociabilidade e cuidado com a saúde entre os bolivianos” é a 

discussão do trabalho e das questões levantadas no campo. Foi dividido em alguns grandes 

tópicos que procuram abarcar as principais questões observadas e o que se pretendia 

compreender. Demandas de cuidado à saúde do boliviano na UBS; O encontro com os sujeitos da 

pesquisa; Quem são eles? Perfil dos entrevistados; Tempo, trabalho, lazer; Saúde, Relações de 

gênero e violência contra mulher e o papel da criança: como estão os “bolibrasileirinhos”? O 

tópico de saúde foi dividido em: O que os bolivianos entendem por saúde?; Práticas de cuidado 

com a saúde; Sentir-se cuidado: Profissionais de saúde, relação com a unidade de saúde, pois foi 

considerado muito extenso e desmembrando-o é possível observar melhor as nuances de cada 

tema.  

O Capítulo “Considerações Finais” tem a intenção de encadear as ideias discutidas no 

decorrer do trabalho, problematizar sobre elas e propor algumas possibilidades de futuras 

pesquisas.  
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REFERENCIAIS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

A vida social faz uso de expressões ou palavras cuja formalização do entendimento é 

irrelevante e crucial ao mesmo tempo. Irrelevante porque é ‘compreendida’ por todos, 

mas crucial porque essa compreensão não é tão clara quanto possa parecer (LIEBER e 

ROMANO-LIEBER, 2002, p. 70). 

  

 

Este capítulo se propõe a discutir os principais conceitos utilizados na composição desse 

trabalho e sustentam os referenciais teóricos utilizados pela pesquisa. Os conceitos de processo 

saúde-doença, acesso, risco, vulnerabilidade e sofrimento social são polissêmicos, tem várias 

interpretações e podem ser utilizados de diversas maneiras.  

“Cada caso ou conceito se apresenta como um universo de possibilidades para 

aproximação dos desejos, tanto daqueles em prol das mudanças, tanto daqueles voltados à 

manutenção do status quo” (LIEBER e ROMANO-LIEBER, 2002, p. 78). Ou seja, há várias 

possibilidades para fazer uso dos conceitos e cabe a cada um utilizá-los de acordo com o que faz 

mais sentido para o estudo.  

 

Processo saúde-doença 

 

Seguindo a linha dos trabalhos de Herzlich (1996) e Good (1994), este trabalho assumiu 

que a “saúde” e a “doença” são realidades simbolicamente construídas, tanto por condições 

físicas e coordenadas biológicas quanto pelas relações sociais e culturais no interior das quais os 

indivíduos inserem e modulam sua subjetividade, ou seja, a realidade simbólica é chave para a 

compreensão do processo saúde-doença e, por essa via, das implicações deste sobre o organismo.   
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As representações sobre a saúde e a doença inauguram uma ordem de sentido, no interior 

da qual os indivíduos orientam suas ações e legitimam sua condição de doentes, assegurando a 

elaboração de um código comum, um campo semântico por meio do qual a experiência da 

enfermidade é comunicada e, seus conteúdos significativos são construídos. Em outras palavras 

as representações e os significados sobre a saúde e a doença compõem um sistema classificatório 

regido por coordenadas físicas e morais, que modelam e dão forma às aflições vividas pelos 

agentes. Nesse sentido, o corpo, a saúde, a doença são realidades que integram os sistemas de 

classificação e de atribuição de sentidos, que possibilitam aos indivíduos formularem uma 

compreensão da realidade em que vivem, reconhecendo seu estado de saúde.  

A saúde ao se tornar um direito estabelece à sociedade e ao Estado a necessidade de 

tensionar e incorporar uma ampliação da concepção do processo saúde-doença (SCHWARTZ et 

al., 2010). Contrariando o antigo paradigma de saúde como oposto de doença, temos concepções 

afirmativas de saúde, onde não é colocada como uma oposição ao adoecimento – reducionismo 

biomédico - e ganha um corpo, um sentindo por si só, é o que conhecemos pelo conceito 

ampliado de saúde, que está intimamente ligado com a qualidade de vida. 

Esse conceito é de difícil conceituação, principalmente por causa de sua amplitude e por 

contar com aspectos relativos. A relatividade histórica pressupõe que a sociedade ao longo do 

tempo desenvolve parâmetros diferenciados de qualidade de vida, visto seu desenvolvimento 

tecnológico, social, etc.; a relatividade cultural que remete a construção e hierarquização diversa 

dos valores, necessidades e desejos por diferentes sociedades; e a relatividade das classes sociais, 

quanto maior a desigualdade – a diferença econômica, de poder, de opressão/reação – há uma 

estratificação do conceito de bem estar que corresponde à ascensão para camadas superiores 

(MINAYO, 2000).  
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O conceito ampliado de saúde é permeado por esses aspectos relativos e variáveis que 

enriquecem mais a discussão sobre este conceito. Minayo (2000) aponta que o mesmo é 

composto por valores da representação social – não materiais – como liberdade, compaixão, êxito 

pessoal, felicidade, etc., e também composto por questões materiais, como acesso a água potável, 

habitação, educação, lazer, alimentação, etc... Em suma, “as noções se unem em uma resultante 

social da construção coletiva dos padrões de conforto e tolerância que determinada sociedade 

estabelece, como parâmetros, para si” (MINAYO, 2000, pág. 10). 

Com o tensionamento do paradigma e a ampliação do conceito de saúde surgem questões 

em nosso “leque” que são fundamentais investigar. Afinal, se a saúde é composta por elementos 

representativos da sociedade, o que é lazer para o boliviano? De quais modos se divertem? Quais 

espaços utilizam – ou necessitariam utilizar – para essa tentativa? Há questões etárias, de gênero, 

de classe nas definições de lazer? O que é trabalho para o imigrante? É uma colocação social e/ou 

meio para satisfazer necessidades básicas – alimentação, moradia, água? O que é família? Como 

se dá a relação na família? Há questões de gênero, de hierarquia, de opressão?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Risco, vulnerabilidade e sofrimento social 

 

O conceito de risco foi formalizado na década de 80 pelo campo da Epidemiologia. 

Definido como o aumento da probabilidade da ocorrência de eventos relacionados à saúde e a 

doença em um determinado período de tempo. A Epidemiologia moderna incorpora este 

conceito, mas o utiliza a partir da perspectiva de fatores de risco procurando abarcar também, as 

doenças crônico-degenerativas e grupos de risco, contudo  

 

a noção de grupo de risco difundiu-se amplamente, especialmente por meio da grande 

mídia, e agora não mais como categoria analítica abstrata, mas como verdadeira 

categoria ‘ontológica’ como uma identidade concreta. Os chamados grupos de risco 

tornaram-se a base das poucas e toscas estratégias de prevenção preconizadas pelas 

políticas de saúde na época, mostrando-se tão equivocadas e ineficazes, do ponto de 

vista epidemiológico, quanto incitantes de profundos preconceitos e iniquidades 

(AYRES, et. al., 2009, p. 124). 

 

 

 

Por conta disto, considera-se essencial analisar criticamente o uso deste conceito bem 

como das nomenclaturas advindas dele, porque banalizar o conceito pode corroborar com 

pensamentos e atitudes preconceituosas que ao invés de propor práticas singulares, propõe uma 

exclusão.  

Assim, atualmente, vê-se a necessidade de reformulá-lo considerando a complexidade e 

singularidade da relação entre saúde-doença-cuidado e também por ele estar presente em outras 

Ciências além da Médica e Epidemiológica. “Risco” é um conceito interdisciplinar, ele também é 

das Ciências Humanas, ele é social e subjetivo. Assim pode-se dizer que é igualmente parte do 

campo da Saúde Coletiva (ALMEIDA-FILHO e COUTINHO, 2007). 

“As Ciências Sociais vêm estudando o risco na perspectiva daquele que o percebe: como 

o indivíduo percebe as situações de risco, seja como cidadão, seja como trabalhador. Para os 
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cientistas sociais, as avaliações de risco não podem deixar de lado fatores subjetivos (éticos, 

morais, culturais) que direcionam as opções dos indivíduos” (GUILAM, 1996, p. 40). 

Existem várias perspectivas e teorias para o entendimento de risco. Abaixo se encontra 

uma tabela do estudo de Lieber e Romano-Lieber (2002) que procura abarcar essas teorias e a 

complexidade desse conceito. Para realidade deste estudo, procurou-se dialogar com algumas 

perspectivas que entendem que o risco é mediado necessariamente pelo processo histórico e 

social é algo cultural e simbólico.  

Portanto, o boliviano que vive em São Paulo é uma população que entende estar em risco 

devido seu contexto histórico, suas condições de vida (moradia, trabalho, relações interpessoais, 

linguagem), devido o processo de exclusão social a que está submetido que pode provocar 

sofrimento, frustração, “desempoderamento”, uma condição de submissão e inferioridade, além 

de menos recursos sociais para enfrentamentos de determinados agravos à saúde como, por 

exemplo, a tuberculose.  
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Fonte: Liber e Romano-Lieber, 2002, p.80.  
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O termo vulnerabilidade social é originário dos Direitos Universais do Homem, abarcando 

grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia 

de seus direitos de cidadania (ALVES, 1994 apud AYRES at. al., 2003). Anos após vários 

estudos sobre esse conceito, foi aglutinado uma ampla gama de proposições, inclusive algumas 

bem divergentes em termos políticos e filosóficos.  

No estudo de Muñoz Sanchez e Bertolozzi (2007) eles relatam que pensadores como 

Wisner Dilley e Boudreau afirmam que a vulnerabilidade está relacionada com a capacidade de 

luta e de recuperação que o indivíduo consegue apresentar, o primeiro considera que o acesso à 

informação e a outros recursos interfere diretamente para minimizar ou maximizar essa 

vulnerabilidade, o segundo defende a necessidade de investigar quem, por que e em que nível os 

grupos são vulneráveis. Watts e Bohle definem a vulnerabilidade como a intersecção de três 

poderes, sendo o primeiro o direito das pessoas/do indivíduo, o segundo o empoderamento que 

corresponde a sua participação política e o terceiro poder à política econômica que corresponde à 

estrutura da sociedade e de como ela incide sobre o sujeito (MUÑOZ SANCHEZ e 

BERTOLOZZI, 2007). 

Na área da saúde esse conceito surge para qualificar a investigação sobre a epidemia da 

AIDS, pois notadamente há uma incidência maior em determinados grupos e assim, foi utilizado 

como uma possibilidade de explicar a epidemia (MUÑOZ SANCHEZ e BERTOLOZZI, 2007; 

PAULILO e JEOLÁS, 2000).  

 

O conceito de vulnerabilidade é, simultaneamente, construto e construtor, dessa 

percepção ampliada e reflexiva, que identifica as razões últimas da epidemia e seus 

impactos em totalidades dinâmicas formadas por aspectos que vão de suscetibilidades 

orgânicas à forma de estruturação de programas de saúde, passando por aspectos 

comportamentais, culturais, econômicos e políticos (AYRES, et. al., 2009, p. 121-122). 
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Assim, uma proposta é avaliar a vulnerabilidade sob três óticas. A primeira, a trajetória 

social como o curso percorrido pelo sujeito durante sua vida e a postura em que o mesmo a 

percorreu. A segunda, a interação como o relacionamento do individuo com a sociedade, com a 

política, com cultura e com os fatores econômicos e também, como esses elementos ressoam no 

sujeito e o mesmo age sobre eles e com os outros indivíduos. A última, o contexto social seria 

decisório na construção de identidade e de vulnerabilidade dos indivíduos (MUÑOZ SANCHEZ 

e BERTOLOZZI, 2007).  

É possível notarmos que há dois elementos fundamentais nessas conceituações, sendo um 

desses o papel do indivíduo (micro) e sua capacidade de resiliência - superação de situações 

adversas - e outro é o papel social (macro), ou seja, os fatores protetivos - que protegem e dão 

suporte para apoiar o indivíduo - ou fatores que favorecem e amplificam a vulnerabilidade. Esses 

dois elementos estão constantemente se cruzando, se afetando, interferindo-se. Os fatores macro e 

micro se entrelaçam e são indissociáveis. 

O sofrimento social é descrito por Carreteiro (2003) como a humilhação, vergonha e falta 

de reconhecimento, sendo que esse não tem visibilidade posto que está inscrito na subjetividade e 

não há compartilhamento coletivo. Essa forma de sofrimento é comum na contemporaneidade, 

pois há veneração excessiva do individualismo, o crescimento do ideal ‘meritocrático’, onde está 

colocada ilusória e inadequadamente que todos têm oportunidades iguais para ter êxito social – 

ascensão social, ter uma liberdade econômica para suprir seu consumo etc. - quando o sistema 

social não suporta que todos tenham essa ascensão. Logo dois imaginários sociais se tornam 

prevalentes, “o da excelência e o da inutilidade” (CARRETEIRO, 2004 apud CARRETEIRO, 

2003, pág. 57) sendo o primeiro o sentimento exacerbado de excelência, de perfeição e de 

superação do próprio sujeito, tornando o individuo incluso socialmente, no mercado de trabalho, 

de poder etc.; e o segundo corresponde aos valores de fracasso, desqualificação, produzindo 
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novas formas de exclusão, onde os indivíduos se encontram ou em zonas integras de exclusão ou 

de transitórios movimentos de incluídos/excluídos. 

Há autores, como Pussetti e Brazzabeni (2011) que trabalham o conceito de sofrimento 

social a partir de três óticas, sendo: 

 

 

“a primeira a forma paradoxal como é retirado ou atribuído o poder às pessoas; a 

segunda a apropriação, por parte das instituições que criam as condições para que o 

sofrimento tenha lugar, das teorias ‘salvíficas’ sobre a utilidade do sofrimento com vista 

a um bem-estar maior e futuro da humanidade; a terceira a evidência de quanto à 

assistência, os cuidados, o Estado-social, a proteção humanitária e até os direitos, podem 

ser manipulados e imbricados na definição e organização das modalidades de pertença 

ou exclusão nacional, até ao extremo da redução do indivíduo à sua ‘vida nua’” 

(PUSSETTI e BRAZZABENI, 2011, p. 467).  

 

 

 

Logo, os autores verificam que a estrutura social é extremamente importante na relação 

com o sofrimento, incidindo diretamente sobre o indivíduo/grupos e as relações de poder 

desiguais no contexto social, gerando violência e sofrimento. O sofrimento, por muito tempo, foi 

naturalizado, conectado como uma experiência inata, não enviesada por questões sociais e sim 

por questões universais. O artigo de Pussetti e Brazzabenni (2011) relata que os autores 

Kleinman, Das e Lock (1997) são pioneiros no estudo do sofrimento social concebendo que “o 

mal-estar não pode ser observado e explicado independente das dinâmicas sociais e dos interesses 

políticos e econômicos que o constroem, reconhecem e nomeiam.” (PUSSETTI e 

BRAZZABENI, 2011, p. 468). 

A essência dessas conceituações se dá na influência da estrutura social sob o individual, 

onde as instituições e o contexto social se expropriam dos indivíduos e, assim geram mais 

desigualdade, perpetrando violência nos corpos assim desempoderados. 
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O sofrimento social, nesta perspectiva, resulta de uma violência cometida pela própria 

estrutura social e não por um indivíduo ou grupo que dela faz parte: o conceito refere-se 

aos efeitos nocivos das relações desiguais de poder que caracterizam a organização 

social. Alude, ao mesmo tempo, a uma série de problemas individuais cuja origem e 

consequência têm as suas raízes nas fraturas devastantes que as forças sociais podem 

exercitar sobre a experiência humana (...) O sofrimento social é o resultado, em outras 

palavras, da limitação da capacidade de ação dos sujeitos e é através da análise das 

biografias dos sujeitos que podemos compreender o impacte da violência estrutural no 

âmbito da experiência quotidiana (PUSSETTI e BRAZZABENI, 2011, p. 469).  
 

 

 

 

Portanto, para nossa análise é fundamental entender o sofrimento social é vivenciado 

pelos bolivianos que migram para São Paulo. Desencadeado pela estrutura social da Bolívia, 

pelas condições que encontram em seus destinos, tanto na questão de trabalho, de moradia, de 

alimentação, quanto nas questões de exclusão social.  
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Acesso, acessível, acessibilidade... 

 

 

(...) pensar o acesso a políticas públicas no SUS, faz-se necessário identificar o nível de 

(re)conhecimento dos vários atores que compõem essa sociedade em relação à 

compreensão e à assimilação dos seus direitos (sociais, civis e políticos), e isso afeta as 

formas e possibilidades de como a cidadania se enraíza nas práticas sociais 

(SCHWARTZ et al., 2010, p. 2146).  

 

 

Acesso, acessível, acessibilidade... o que tanto significam estas palavras? Esse tópico 

pretende discorrer sobre o conceito de acesso utilizado nesse trabalho, visto que ele é uma das 

balizas que sustentam as discussões e possibilita que elas tomem corpo e sentido a partir do que 

queremos compreender. Todavia, “acesso” como palavra pura já porta muitos significados. 

Segundo o dicionário Michaelis (2009) acesso é um substantivo masculino, que pode significar: 

1 Aproximação, chegada, entrada, admissão, alcance. 

2 Elevação, promoção de um cargo a outro.  

3 Comunicação, trato social: Homem de difícil acesso.  

4 Passagem, trânsito: Direito de acesso.  

5 Med Ataque repentino: Acesso cardíaco.  

6 Arrebatamento, transporte: Acesso de ira.  

7 Med Fenômeno patológico que aparece e desaparece periodicamente: Acesso de tosse.  

8 Admissão a relações sexuais. (MICHAELIS, 2009) 

 

Na saúde, acesso é um princípio constitucional definido em 1988. O art. 196 da 

Constituição Federal diz: “A saúde é 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, grifo meu).  

A Constituição determinou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a lei 8.080/90 

que orienta os princípios e suas diretrizes. Ela dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.  
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No art. 7º dessa lei um principio estabelece que: “universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência”. No art. 19 § 3º, incluído pela lei nº 9.836 de 1999, sobre 

a população indígena está exposto que: “As populações indígenas devem ter acesso garantido ao 

SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, 

compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde” (BRASIL, 1990, grifos meu).  

Acesso pode ter o significado de entrada, admissão, passagem (direito de acesso). Assim, 

elas definem que todos, independente de qualquer característica, têm direito a utilizar os serviços 

do SUS e ser acompanhado por ele em todos os níveis de assistência à saúde, além das ações 

serem igualitárias e todos terem lugar garantido, ou seja, é ter direito aos serviços que ele oferece 

e poder usá-lo no momento em que precisa. 

Todavia, como toda lei, sua efetividade concreta é contestável. A efetividade da lei avalia 

o impacto social, a capacidade de promover os resultados pretendidos. Dizer que a lei é efetiva é 

dizer que ela realmente consegue cumprir com o que era esperado quando ela foi pensada e 

aprovada, se sua aplicabilidade cabe a todos.  

Portanto, o acesso ser um direito universal, estabelecido por lei, não assegura sua 

efetividade e é possível que ele apresente diferenças em sua aplicabilidade. Ele pode ser eficaz, 

no sentido de produzir efeitos, mas isso não quer dizer que sejam os efeitos anunciados pela lei. 

Da mesma maneira, os efeitos podem ser limitados: por outras leis, pela sociedade, pelos 

interesses, pelas diferenças individuais, pela ética e valores de cada um. Enfim, é possível 

analisar a eficiência do acesso de diversas maneiras e perante vários prismas/perspectivas.  

Assim, muitos trabalhos (TRAVASSOS e MARTINS, 2004; STARFIELD, 2004; 

SOUZA et. al, 2008, JESUS e ASSIS, 2010; SANCHEZ e CICONELLI, 2012; GOMES; 

MERHY, 2014) têm se dedicado a estudar essas perspectivas e discutir o acesso no sistema de 

saúde brasileiro, já que é uma diretriz pouco efetiva, muitas vezes controversa e polissêmica.  
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O estudo de Jesus e Assis (2010) é uma revisão sistemática sobre o conceito de acesso nos 

serviços de saúde que veio sendo atualizado e reformulado ao longo da história do SUS. Eles 

procuraram desenvolver os conceitos disponíveis na literatura a fim de estabelecer diálogos entre 

as teorias e práticas, enunciam que esses “conceitos da temática em discussão extrapolam a 

dimensão de elemento de análise e se colocam como categoria analítica, permeada por elementos 

históricos, numa perspectiva de transformação da realidade” (JESUS e ASSIS, 2010, p. 162). 

O modelo analítico foi descrito por Giovanella e Fleury em 1996, que compreende em 

esclarecer que acesso abarca as esferas de atuação social e política, ou seja, planejamento das 

ações em saúde, participação e controle social, equidade e outras diretrizes do SUS, ele é parte da 

organização do sistema além de ser fundamental para avaliar as relações entre usuários e serviços 

de saúde. O estudo de Jesus e Assis (2010) baseando-se neste e em outros estudos sistematiza o 

modelo e define as dimensões analíticas em econômica, técnica, política e simbólica descritos no 

quadro a seguir elaborados por eles.   

Fonte: Jesus (2006) apud Jesus e Assis (2010) 
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 A importância da relação entre usuário e serviço, é ela que permite que exista um serviço 

universal e de qualidade. Acesso é o primeiro contato direto do usuário com o serviço - porém ele 

está presente em outros momentos da relação usuário-serviço - este contato vai propiciar que o 

usuário utilize o serviço, bem como vai possibilitar que o serviço entenda as demandas do usuário 

e assim, proponha resolutividades. Acesso é parte fundamental do cuidado, assim como da 

qualidade de saúde.   

Além das dimensões analíticas, há dimensões específicas para compreender acesso: 

disponibilidade, acessibilidade, acomodação ou adequação funcional, capacidade financeira e 

aceitabilidade. Estas seis dimensões estão sendo utilizadas para avaliar e caracterizar acesso por 

vários autores (TRAVASSOS e MARTINS, 2004; JESUS e ASSIS, 2010; SANCHEZ e 

CICONELLI, 2012) tornando-se uma ferramenta para defini-lo e avaliá-lo.  

 

 

(...) a “disponibilidade” é entendida como relação entre o volume e o tipo de serviços 

existentes, o volume de usuários e o tipo de necessidades; a “acessibilidade”, como a 

relação entre localização da oferta e dos usuários, levando em conta os recursos para 

transporte, o tempo de viagem, à distância e os custos; a “acomodação ou adequação 

funcional”, entendida como a relação entre o modo como a oferta está organizada para 

aceitar os usuários e a capacidade/habilidade dos usuários acomodarem-se a esses fatores 

e perceberem a conveniência dos mesmos; a “capacidade financeira”, como relação entre 

os custos dos serviços, seja de entrada, de manutenção ou de saída; e, por fim, a 

“aceitabilidade”, entendida como a relação entre as atitudes dos usuários sobre os 

trabalhadores de saúde e sobre as características das práticas dos serviços, bem como a 

aceitação dos trabalhadores e dos serviços em prestar assistência a esses usuários 

(JESUS e ASSIS, 2010, p. 162 e 163). 

 

 

No estudo de Travassos e Martins (2004), embasando-se no estudo de Donabedian, os 

autores definem duas dimensões da acessibilidade, a geográfica, explicitada no modelo acima e o 

sócio organizacional. O sócio organizacional corresponde às todas as características do serviço, 

excetuando as que esbarram no aspecto geográfico, que ampliam ou diminuem a capacidade dos 

indivíduos de utilizá-lo. Definida como caráter ou qualidade do que é acessível, é o grau de 
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facilidade com que as pessoas obtêm cuidado em saúde, ou seja, a capacidade de uso de um 

serviço pela população a partir das características desse serviço expressas na relação entre os 

usuários e profissionais (TRAVASSOS e MARTINS, 2004), ou seja, o modo como o profissional 

demonstra cuidado, expressando que o serviço está acessível na relação, no encontro com o 

usuário. “A acessibilidade foi tomada não como algo físico, produtor de fluxos e protocolos 

burocratizados e sim como um operador do cuidado a ser produzida ou não no encontro entre 

aquele que cuida e aquele que é cuidado” (GOMES; MERHY, 2014, p. 35). Esse modo de 

conceber a acessibilidade corresponde à aceitabilidade, na teoria das seis dimensões.  

Tentando aproximar essas discussões dos sujeitos do estudo, os bolivianos, tentar-se-á 

analisar as dimensões conceituais de acesso (disponibilidade, acessibilidade, acomodação ou 

adequação funcional, capacidade financeira e aceitabilidade) levantando algumas questões que 

servirão de parâmetro no momento das discussões sobre a etnografia e o trabalho de campo.  

1) Disponibilidade: o que está sendo ofertado é uma quantidade suficiente de serviços 

para todos que precisam deles?   

2) Acessibilidade: está sendo possível chegar aos equipamentos de saúde? Tem-se fácil 

acesso? Sabem transitar pela cidade? Tem condições financeiras para pagar os meios 

de transporte necessários? 

3) Acomodação ou adequação funcional: o modo como os serviços estão dispostos/ 

acomodados nos equipamentos é adequado para os que precisam usá-lo?  

4) Capacidade financeira: qual o custo dos serviços? Como é realizado o planejamento 

financeiro? Isso interfere nos usuários?  

5) Aceitabilidade: os serviços disponíveis se atentam para as características culturais, 

individuais? Como é a prática dos profissionais de saúde, elas se relacionam com o 
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que os usuários de fato precisam? O usuário tem participação na escolha sobre sua 

terapêutica? 

Refletindo sobre estas questões, percebe-se que as respostas precisam levar em conta o 

planejamento das ações de saúde, os princípios de universalidade, integralidade e equidade e uma 

diretriz fundamental do SUS, a participação e controle social. Não é possível simplificações onde 

a falta/dificuldade de acesso é apenas responsabilidade da lei/Estado que não as cumpre.  

Assim, faz-se necessário ampliar a discussão para um olhar ético-estético-político (...) “na 

busca das problematizações mais precisas que os corpos, no seu trajeto pelo Tempo, vêm trazer à 

atualização. Toda teoria e técnica, todo pensamento filosófico são inúteis a todos nós, se não 

problematizarmos as questões emergentes no atual de nossas vivências a partir de uma posição 

que é ético-estético-política” (MUYLAERT, 2000, p. 18). 

Assim, para além das obrigações do Estado faz-se necessário que a população se implique 

nos processos que garantam o acesso e o direito à saúde, que “adquira a capacidade cognitiva de 

compreender as determinações sociais do processo saúde/doença e os fatores que determinam à 

organização social da prática médica, num processo de (des)alienação, ou seja, rompimento com 

as deformações impostas pela sociedade à consciência sanitária, entre as quais a medicalização 

dos desgastes impostos pelo processo de trabalho” (JESUS e ASSIS, 2010, p. 163). 
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MÉTODO: A ETNOGRAFIA 

 

A etnografia foi escolhida como método da pesquisa, pois, acredita-se que ela possa 

compreender o universo do outro de modo flexível, sem impor valores definidos a priori. Ela 

considera o inesperado, o diferente. O método etnográfico de pesquisa constitui um conjunto de 

concepções e procedimentos utilizados, tradicionalmente, pela Antropologia, com o objetivo de 

compreender cientificamente uma dada realidade sociocultural. 

Fazer a etnografia é como tentar entender “um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 

elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escritos não com os sinais 

convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado” (GEERTZ, 

1978, p. 321). 

 

O que se propõe é um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos arranjos dos próprios 

atores sociais, ou seja, das formas por meio das quais eles se avêm para transitar pela 

cidade, usufruir seus serviços, utilizar seus equipamentos, estabelecer encontros e trocas 

nas mais diferentes esferas – religiosidade, trabalho, lazer, cultura, participação política 

ou associativa etc. Esta estratégia supõe um investimento em ambos os polos da relação: 

de um lado, sobre os atores sociais, o grupo e a prática que estão sendo estudados e, de 

outro, a paisagem em que essa prática se desenvolve, entendida não como mero cenário, 

mas parte constitutiva do recorte de análise (MAGNANI, 2002, p. 18). 

 

 

Assim, o método etnográfico é importante na medida em que proporciona um 

conhecimento denso, íntimo, que prioriza a qualidade do dado, de modo que é justamente aqui 

que se situa sua “veracidade”. Ao priorizar a convivência do pesquisador com os sujeitos da 

pesquisa, durante o trabalho de campo, a etnografia exige um olhar treinado e atento, uma 

observação e descrição minuciosa dos comportamentos, com a consequente familiarização do 

pesquisador com os sujeitos de pesquisa dentro do contexto no qual estão inseridos. 
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A saúde como objeto de investigação científica não pode ser tomada de modo estático é 

preciso abarcar toda a sua complexidade e envolver tudo que se conecta e se relaciona com ela. 

Esse trabalho quer articular a investigação, a problematização e a intervenção a partir dos efeitos 

que o encontro entre a pesquisadora, o objeto da pesquisa e todo o campo irá produzir 

(ROMAGNOLI, 2009). 

De acordo com Magnani (2002), o método etnográfico não se reduz nem se confunde 

como uma única técnica, podendo servir-se de várias, conforme o contexto e as circunstâncias da 

pesquisa que está sendo realizada. A etnografia é mais um modo de apreensão do que um 

conjunto de procedimentos definidos a priori. Foi assim, com uma “caixa de ferramentas”
2
 na 

mão que a pesquisadora foi a campo, procurando compreender de modo minucioso e crítico tudo 

que o campo poderia oferecer.  

 

Propondo-se a fazer uma etnografia que não se encerrasse em si própria. Que deixasse as 

pontas soltas em uma tentativa de fazer referencia a um continuum de realidade no qual 

vivemos e que tem, ele próprio, as pontas soltas; que multiplicasse as agências, e 

refletisse sobre o papel não só na comunidade observada, mas também na própria 

narrativa construída (...) e que mais do que tentar revelar uma realidade, se debruçasse 

sobre o bonito esforço da criação de realidades etnográficas (LASEVITZ, 2011, p. 15).  

 

O campo da saúde envolve fenômenos complexos, abarcando aspectos biológicos, 

econômicos, políticos e socioculturais. Nesse sentido, a antropologia e seu método etnográfico de 

investigação convertem-se em instrumentos poderosos, na medida em que evidenciam os limites 

                                                           
2
 “Caixa de ferramentas” conceito utilizado por Deleuze em uma conversa com Foucault e foi no livro Microfísica do 

Poder. “Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o significante... É preciso que sirva, é 
preciso que funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá−la, a começar pelo próprio teórico que 
deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou que o momento ainda não chegou. Não se refaz uma teoria, 
fazem−se outras; há outras a serem feitas. E curioso que seja um autor que é considerado um puro intelectual, 
Proust, que o tenha dito tão claramente: tratem meus livros como óculos dirigidos para fora e se eles não lhes 
servem, consigam outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento, que é forçosamente um instrumento de 
combate” (DELEUZE, 1972 p. 71).  
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o modelo biomédico ao revelar que as práticas de saúde de uma população estão diretamente 

ligadas ao seu modo de vida dentro de um contexto sociocultural. 

A abordagem etnográfica se baseia na ideia de que os comportamentos humanos só 

podem ser compreendidos dentro do contexto sociocultural no qual eles estão inseridos. Para 

tanto, torna-se fundamental apreendermos o “ponto de vista dos nativos”, isto é, o ponto de vista 

dos sujeitos da pesquisa, a partir da compreensão dos significados que determinadas práticas 

sociais têm para aqueles que as vivenciam.  

A importância da escolha deste método deve-se também por ele considerar a participação 

e intervenção do pesquisador no campo e desta maneira seu posicionamento e análise crítica 

compondo com o campo e as observações, desmistificando a neutralidade científica. “Os 

pesquisadores qualitativos contestam a neutralidade científica do discurso positivista e afirmam a 

vinculação da investigação com os problemas ético-políticos e sociais, declaram-se 

comprometidos com a prática, com a emancipação humana e a transformação social” 

(CHIZZOTTI, 2003, p. 228).  
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Ferramentas metodológicas, aspectos éticos e participantes da pesquisa 

 

Para operacionalizar a pesquisa foi elaborado um diário de campo
3
 com as atividades 

observadas no território de pesquisa. As informações do diário foram fundamentais tanto para 

expandir as informações obtidas no campo, quanto na análise das informações colhidas, 

oferecendo ferramentas valiosas para a análise do material coletado durante a observação 

sistemática. 

 Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, esse trabalho foi submetido às 

atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo – FSP/USP, que atende às recomendações contidas na resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde
4
.  

Nem todos os bolivianos com quem conversei responderam a entrevista. Alguns não 

tinham tempo para responder, pois estavam em horário de trabalho. Procurei, então, priorizar o 

que era livremente dito nos encontros, um total de conversas com 48 indivíduos. Acompanhei 

mais de perto oito bolivianos, e foram com esses sujeitos que realizei a entrevista.  

Tive a oportunidade de conversar com os bolivianos em uma feira livre, bem próximo a 

unidade que acontece às quintas-feiras, na quadra de futebol da Praça do Imigrante Boliviano, nas 

ruas próximas ao território, dentro da UBS e em eventos nas escolas. Além dos lugares adjacentes 

                                                           
3
 Diário de campo é o instrumento em que se registram as observações e acontecimentos do campo da forma mais  

minuciosa possível. Além dos acontecimentos e observações são registradas as impressões subjetivas do 
pesquisador, quais os afetos e impressões que ele teve durante os encontros com o campo, é importante que estas 
impressões sejam devidamente identificadas para no momento da escrita isto possa ser esclarecido e diferenciado 
(NEVES, 2006).  
4 O projeto foi favorável e o número do parecer é 699.998. Todos os participantes da pesquisa foram voluntários 

esclarecidos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 1), que foi realizado tanto 
em português, quanto em espanhol. A versão traduzida para o espanhol teve a colaboração de um boliviano 
usuário da UBS Jd. Japão, foi um dos primeiros bolivianos com quem tive contato. 
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à unidade de saúde fui à Praça Kantuta em um domingo e na Rua Coimbra, lugares conhecidos 

como ponto de encontro dos bolivianos que vivem em São Paulo.  

Os critérios de inclusão dos sujeitos que participaram da pesquisa era ser imigrante 

boliviano e ser usuário da UBS Jd. Japão. Ao total foram oito entrevistados, cinco mulheres e três 

homens, identificados na tabela a seguir. Os nomes utilizados são fictícios para resguardar a 

identidade dos participantes. 

Sujeitos da pesquisa 

 

Tabela produzida pela autora da pesquisa 

 

A partir desta tabela é possível realizar algumas análises sobre o perfil dos entrevistados. 

As idades variam de 22 a 62 anos, chegaram a partir dos anos 1990, corroborando com o 

histórico da imigração boliviana para o Brasil. As mulheres são as maiores frequentadoras da 

UBS e, por isso o número de entrevistadas mulheres é superior ao dos homens. A maioria veio de 

La Paz, apoiando as informações sobre a rota da imigração. Todos trabalham mais de 10 horas 

diárias contrariando as leis trabalhistas brasileiras. A maioria trabalha 17 horas diárias, o dobro 

do permitido.  

Nome Idade 
Quando 

chegou 

Cidade 

Origem 

Estado 

civil 
Religião 

Horas de 

trabalho/dia 
Filhos 

Romário 43 Ano 2000 La Paz Separado Protestante 9 2 

Wallace 29 Ano 2013 La Paz  Casado  Protestante 17 1 

Alice 26 Ano 2013 La Paz Casada Protestante 17 1 

Rosária 22 Ano 2010 La Paz Solteira Protestante 15 1 

Jolita 62 Ano 1991 Santa Cruz Casada  Católica 12 1 

Lorenza 38 Ano 2005 La Paz Solteira Católica 15 1 

Cecílio 54 Ano 1985 Cochabamba Casado Protestante 17 3 

Elaine 35 Ano 1998 La Paz Casada  Católica 10 1 
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Sobre a religião surge alguns questionamentos, na Bolívia 70% da população é católica e 

apenas 15% do país é protestante. Dos entrevistados apenas 37,5% são católicos. Será que se 

tornaram protestantes no Brasil? As igrejas protestantes no Brasil, atualmente, dominam as 

populações mais excluídas da sociedade. Ao redor do bairro há uma predominância de igrejas 

protestantes que realizam cultos em espanhol, talvez, por este motivo, encontramos mais pessoas 

neste seguimento religioso.  

O único participante da pesquisa que diferiu deste perfil foi Cecílio. Analisando sua 

história percebe-se que toda sua trajetória, desde a Bolívia, foi diferente. Nasceu em uma família 

com poucas condições financeiras na zona rural do país. Contudo, os pais levaram-no logo cedo 

para morar/trabalhar em uma família de poder aquisitivo alto e com maiores condições de 

progresso social. Tem curso superior, seguiu carreira militar e por conta disto visitou diversos 

países, já morou na Europa e é fluente em vários idiomas. Chegou ao Brasil, em um período em 

que a imigração boliviana ainda era escassa, tinha poder aquisitivo para investir no seu próprio 

negócio, abriu oficina de costura própria e trouxe familiares bolivianos para trabalhar para ele. A 

partir dele muitos outros bolivianos vieram para cá. Atualmente é um microempresário e trabalha 

menos horas por dia.  

Através da observação sistemática das práticas de saúde dos sujeitos pesquisados buscou-

se ter acesso aos aspectos que não podiam ser apreendidos somente por meio da entrevista. 

Aspectos do dia a dia dentro do serviço de saúde, da vivência e da confiança construída durante 

todo o tempo, que no final foram subsídios para a interpretação das informações colhidas durante 

a pesquisa.  

A entrevista procurava responder: o que é saúde/doença? Como são realizadas as práticas 

de cuidado à saúde dos bolivianos? Há relação de saúde com lazer? Como é a relação deles com 

o sistema de saúde brasileiro? Em quais situações procuram a UBS? São respeitados quanto aos 
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seus valores, suas crenças, e suas práticas de saúde?  Houve transformação e quais foram elas 

após virem para o Brasil? 

A aproximação com os bolivianos não era fácil, quando eu me aproximava muitos 

recuavam, abaixavam a cabeça, alguns não entendiam, ou resistiam para falar comigo. Ser a 

psicóloga da unidade muitas vezes favoreceu a aproximação, pois alguns usuários, 

principalmente pais de crianças que eu prestava atendimento enquanto psicóloga me 

apresentavam como pesquisadora para outros bolivianos e desse modo, eram mais receptivos e 

menos desconfiados.  

Para realizar a pesquisa de campo, alguns meses, antes ou após o horário de trabalho ia 

para o território da unidade de saúde para realizar o trabalho de campo. Essa flexibilidade no 

horário permitiu também perceber diferenças no que acontecia no território com parâmetros 

temporais. Além dos dias da semana realizei visitas em alguns sábados variados, alguns quando a 

UBS realizava eventos no território (escolas públicas da região e nas ruas arredores). Deste 

modo, durante seis horas por dia ocupava o lugar de psicóloga, nos outros períodos posicionava-

me como pesquisadora e ajustava o olhar permitindo que os encontros acontecessem. Sempre 

atenta às nuances, aos detalhes, para olhar além, além daquilo que era feito para ser visto.  
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A UBS Jd. Japão e os imigrantes bolivianos 

 

A etnografia foi realizada nos arredores da UBS Jd. Japão, localizada na Vila Maria, Zona 

Norte da cidade de São Paulo, próximo a Via Dutra e a Marginal Tietê, tem acesso por ônibus ao 

terminal Santana do metrô e próximo também da região do Bresser e Bom Retiro, em que se 

concentram confecções têxteis e imigrantes bolivianos. Trata-se, assim, de um bairro de alta 

concentração boliviana que trabalha com confecções têxteis no próprio bairro. As ruas arredores 

da unidade são asfaltadas, com boas condições de tráfego de veículos é uma região bastante 

arborizada e destaca-se pela quantidade de praças. O mapa a seguir possibilita aproximar o leitor 

do território em questão.  

 

Mapa do território da UBS Jd. Japão 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: www.googlemaps.com.br. Acesso em: Mai/2015 

 

 

 

http://www.googlemaps.com.br/
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Legenda:  

 

 Varejão: Ponto de referência dos moradores da região. Atualmente está desativado.  

 CEI: Centro de Educação Infantil 

 EMEI: Escola Municipal de Educação Infantil 

 EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental 

 E.E.: Escola Estadual  

 

As sinalizações do mapa foram realizadas pela pesquisadora para indicar as principais 

escolas, feiras livre e quadras de futebol, referidas nos relatos sobre o campo. No mapa é possível 

observar um pouco da geografia do território. O local onde está a unidade ocupa uma grande 

extensão territorial e é permeado por vários espaços vazios correspondentes às praças.  

Como é uma região alta com muitos desníveis entre as ruas do bairro, há muitos escadões 

que conectam as ruas e praças. As casas, na fachada para rua parecem compor uma casa só, 

contudo é um portão principal para um conjunto de casas que dividem o mesmo quintal.  São 

vários cortiços espalhados pelo bairro, porém disfarçados pelas suas belas fachadas.  

Assim, como existem moradias que não são visíveis em um primeiro momento, também 

há pessoas pouco visíveis no território, precisando de um olhar mais cuidadoso e intencional para 

serem vistos. Muitos dos bolivianos pouco saem na rua durante os dias da semana. Há alguns 

horários, como a hora de levar e buscar os filhos na escola e o horário da feira livre quando se 

nota sua presença. 

O bairro Jardim Japão pertence ao distrito administrativo de Vila Maria. O bairro de Vila 

Maria foi fundado em 1917 com o loteamento realizado pela Companhia Paulistana de Terrenos, 

seu crescimento aconteceu depois da construção de uma ponte de madeira sobre o Rio Tietê, em 

1918, que facilitava o acesso ao bairro, que até então era feito apenas por barcos. Entre 1930 e 

1970, recebeu grande número de imigrantes portugueses, os imigrantes bolivianos começaram a 

chegar ao bairro no início da década de 90 (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA), 
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condizente com o período que marcou o processo imigratório boliviano em outras regiões do 

Brasil, conforme descrito no capítulo de Imigração.  

 

Concentração Boliviana na Vila Maria 

 

Fonte: SOUCHAUD, 2008. 

 

A UBS Jardim Japão foi inaugurada em setembro de 1984 pela Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo e municipalizada pela Prefeitura do Município de São Paulo em 01/07/2001. 

A região possui uma população de 29.857 habitantes, distribuídos em 43 setores censitários, que 

englobam 71 ruas, 16 praças e 5 avenidas (IBGE, 2012). Destes, quase trinta mil habitantes, 

segundo dados do Ministério da Saúde, 53,9% dos usuários são SUS dependentes
5
, ou seja, uma 

estimativa de 16.141 habitantes que fazem acompanhamento de saúde no território de 

abrangência só pelo SUS. Este valor não considera aqueles que usam o sistema privado e público 

de saúde. É uma unidade com modelo de atendimento tradicional, ou seja, não está implantada a 

                                                           
5
 SUS dependente é o conceito utilizado pelas bases de dados do Ministério da Saúde para definir as pessoas, que 

dentro de um determinado território de abrangência, utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) para 
acompanhamento e não tem convênio de saúde privado, ou seja, que dependem do SUS.  
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Estratégia de Saúde da Família (ESF), nem ao Programa de Agente Comunitário de Saúde 

(PACS). Nessa região as principais demandas de saúde na Atenção Primária são problemas 

respiratórios, pré-natal, planejamento familiar, vacinação, doenças crônicas como Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).  

A equipe técnica é composta por três médicos Clínicos Gerais, dois Ginecologistas, dois 

Pediatras, quatro Enfermeiros, duas Assistentes Sociais, uma Psicóloga e uma Farmacêutica. 

Além da equipe técnica, há outros profissionais: Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de 

Farmácia, Assistentes e Auxiliares Administrativos, Auxiliar de Acesso
6
, equipe de hotelaria, 

Recepcionistas e colaboradores do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Na unidade 

também há o programa de residência da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), em que 

médicos residentes atendem na Clínica Geral, duas vezes por semana, sob a supervisão de um 

docente.  

A UBS é estruturada, tem condições de acessibilidade para pessoas com deficiência física 

e pessoas com mobilidade reduzida. O prédio é bem conservado, quanto à pintura, mobiliário e 

limpeza. É um equipamento térreo composto por uma sala de espera principal e por três 

corredores. O corredor do meio corresponde a área administrativa e de uso dos colaboradores. Os 

laterais se comunicam tanto na frente quanto nos fundos.  O corredor do lado esquerdo é 

composto pela sala de vacina, sala de saúde bucal, acolhimento, inalação e observação, 

medicação, psicologia, retinografia, farmácia e sala de grupo. O corredor do lado direito compõe-

se da sala de curativo, consultórios de clínica, pediatria e ginecologia, regulação, serviço social, 

sala da gerência e três banheiros – feminino, masculino e para pessoas com deficiência. O 

                                                           
6
 Auxiliar de acesso é a função designada aos colaboradores que controlam e auxiliam a entrada e a saída das 

pessoas na unidade, é ele quem distribui as senhas de atendimento para farmácia, consultas marcadas, exames e 
recepção além de ser responsável em fornecer orientações e informações. Talvez, seja importante analisar como os 
auxiliares de acesso desempenham suas funções, como será que estão permitindo e facilitando e/ou dificultando o 
acesso?    
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equipamento tem um estacionamento livre ao uso e uma área externa no fundo do equipamento 

em que é possível realizar atividades.  

 

Pesquisadora e Psicóloga os entremeios dessa relação 

 

Quando iniciei o projeto de pesquisa tive receio do trabalho de psicóloga atrapalhar ou se 

confundir com o de pesquisadora, de interferir negativamente nos resultados e observações. 

Contudo, em todo momento tomou-se cuidado para distinguir esses dois lugares e posicionar-se 

de um modo que não prejudicasse nenhum dos dois.  

É lógico que, como a pesquisadora e a psicóloga são a mesma pessoa, esses dois 

posicionamentos passam por lugares comuns e se misturam. Procurou-se usar esse “comum”, 

essa intersecção para enriquecer a análise e não simplesmente ignorar o outro lugar, pois era 

inerente ocupação. Essa intersecção foi sustentada pela ética, enquanto valor humano, enquanto 

posicionamento de vida. Foi este posicionamento assumido nos dois lugares que sustentaram os 

encontros, permitindo afetar e ser afetada: “É através das posições assumidas pelos corpos que a 

Ética das existências se dá ao conhecimento. Porque é a vivência ética que produz saber, produz 

conhecimento” (MUYLAERT, 2000, p.91).    

Como psicóloga, meu referencial teórico e prático é a esquizoanálise, baseada no 

paradigma ético-estético-político. Esse referencial foi estabelecido a partir dos conceitos da 

filosofia de Nietzsche, Espinoza e Deleuze.  Foi fundado por Deleuze e pelo psicanalista Guattari 

em 1968, na França.  

Em 1972 foi lançado o primeiro livro intitulado “O Anti-Édipo” que teve por objetivo 

romper com os conceitos da psicanálise principalmente em relação aos reducionismos e o modo 

de perceber a subjetividade. Não tem a intenção de dizer o que é certo e errado, avaliando que 
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essas categorias dependem de cada um a partir das relações. É uma clínica que problematiza as 

diferenças sociais e afetivas atuando nas micropolíticas, a fim de provocar reflexões e análises 

críticas sobre as próprias ações e também para desconstruir modelos prontos de representação da 

sociedade.  

São por esses referenciais que baseio minhas práticas, de vida, de psicóloga, de 

pesquisadora. Considera-se que não seja uma prática reducionista ou inflexível que não dialogue 

com outras técnicas, ela permite realizar novos arranjos e composições desde que seja mantido o 

comprometimento ético com os valores da vida. Desse modo, acredita-se que esse referencial, 

compõe com a proposta da etnografia. Colaborando assim, com os objetivos da pesquisa.   

Goldman (2008) faz uma análise muito interessante sobre esta aproximação, do modo 

como a esquizoanálise pode compor belamente com a etnografia, o trecho abaixo expressa um 

pouco desta ideia.  

 

a antropologia pode reencontrar os passos da esquizoanálise de Deleuze e Guattari, 

permitindo vislumbrar uma espécie de esquizoetnologia, onde a potencialidade, em geral 

reprimida, do par paciente-analista explorada pela primeira se desloca para aquela do par 

nativo-etnógrafo (...) Se as tentativas coletivas de reapropriação da vida por meio de 

processos de singularização exigem, como escreveu Guattari (1986, p.118), uma “nova 

teoria dos arcaísmos”, e se estes consistem não em regressões, mas na “utilização 

diferente de elementos preexistentes, de comportamento ou de representação, para 

construir uma outra superfície de vida ou um outro espaço afetivo, para dispor de um 

outro território existencial”, a antropologia poderia ser parte desse processo. Ela seria, 

assim, uma espécie de cartografia de territórios existenciais reais e/ou em vias de existir 

(GOLDMAN, 2008).  
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IMIGRAÇÃO 

 

Emigrar: necessidade ou desejo?  

 

A emigração para outro país geralmente está atrelada a ideia de mudança nas condições 

sociais de quem migra, motivados por guerras no país de origem, desemprego, desejo de fuga da 

família, vontade de profissionalizar-se. O emigrante quando sai de seu país carrega um conjunto 

de sonhos e objetivos relacionados a possibilitar para si e/ou suas famílias uma condição de vida 

melhor (SILVA, 2006). 

Contudo, emigrar não é fácil. É necessário estar disposto a enfrentar novas leis, hábitos e 

idiomas diferentes do seu, além de precisar considerar a não aceitação dos nativos, a dificuldade 

em conseguir um lugar – lugar no mundo, lugar de moradia – além de se submeter, muitas vezes 

às condições de vida precárias para conseguir o que almeja. 

Na medida do possível e, dependendo do interesse, para escolha do destino são 

considerados alguns fatores importantes para facilitar o processo. Procura-se por um lugar em 

que haja uma identificação com os hábitos e costumes, para que esse rompimento com o lugar de 

origem não seja tão violento. Também, permite-se escolher a partir das ideias construídas sobre 

esse lugar, pelo que é veiculado na mídia, por outros emigrantes que já saíram e retornaram 

contando sobre o que vivenciaram, pelos agenciadores de imigrantes, pelas apostas dos 

pesquisadores globais sobre os países em maior ascensão econômica (SILVA, 2006).  

Além dos fatores econômicos da necessidade de sobrevivência, escolhe-se pelas 

expectativas positivas, pelos atrativos culturais e as características exóticas carregadas pela 



53 
 

fantasia do “lugar perfeito”, o desejo e a esperança por uma vida melhor, com menos sofrimento. 

O que impulsiona imigrar é o desejo de mudança de vida.  

Nesse sentido, o Brasil é uma aposta, ele é conhecido mundialmente como o país do 

futebol, do carnaval, das belas paisagens, das pessoas sorridentes e carismáticas, da diversidade 

étnica-cultural, é considerado pelos estrangeiros como “o bom anfitrião”, que agrega a diferença 

e oferece empregos.  

 

O Brasil: um país acolhedor? 

 

Na América Latina, o Brasil é considerado como polo econômico e político. Essa 

identidade internacional se expressa de maneiras diferentes desde o início da colonização 

dependendo das perspectivas e interesses. Essa imagem veio sendo construída desde o período 

colonial quando, devido o seu processo civilizatório, o aproximou das monarquias europeias e 

desse modo, o distanciou dos seus vizinhos e da América como um todo. Contudo, momentos 

históricos mundiais, Guerra Fria e as duas grandes guerras, provocaram mudanças nas relações 

entre o Brasil e os outros países da América do Sul (SANTOS, 2005).  

O período militar no Brasil foi fundamental na consolidação dessa identidade 

internacional e também na posição que ocupa atualmente, de polo econômico e político da 

América Latina. Foi durante esse período que se concretizou a ideia de um país em 

desenvolvimento, emergente e latino americano. A ditadura militar “vendeu” a imagem de um 

país em ascensão econômica e com isso chamou novos imigrantes. Entretanto, o crescimento 

econômico do Brasil não resultou em desenvolvimento social, mas contribuiu para agravar ainda 

mais a desigualdade socioeconômica tanto para os que já estavam aqui, quanto para os recém-

chegados.  
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Contemporaneamente, o Brasil é a sétima economia mundial assim, o seu 

subdesenvolvimento não é financeiro, é social. Economicamente não se justifica o rótulo de país 

subdesenvolvido.   

A primeira lei sobre a política imigratória brasileira surgiu em 1945. Decretava logo no 2º 

artigo: “Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na 

composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência 

europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional” (BRASIL, 1945). Deixando claros os 

efeitos da colonização e das marcas culturais que são expressivas até hoje nos modos e costumes 

brasileiros.  

Esse decreto foi revogado em 1980 com a lei nº6815 que cria o Conselho Nacional de 

Imigração e altera o artigo acima citado para: “Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á 

precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, 

socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional” (BRASIL, 

1980).  

Nessa edição deixa-se mais branda a ideia de incorporar ao Brasil características 

europeias, contudo ainda é notória a distinção entre os imigrantes, há imigrantes que condizem 

com os interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil e há imigrantes que atrapalham 

esses interesses. Deste modo, a fim de identifica-los, podemos defini-los como imigrantes 

desejados e indesejados.  

Apesar desta lei, parecer permissiva aos imigrantes, ela é autoritária, rígida e preocupa-se 

principalmente com os interesses econômicos, representando bem o período em que foi 

promulgada, o regime militar. Ela ainda vigora e é a lei que define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil, atualmente.  
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Ainda sobre a legislação, temos: “Parágrafo único. A imigração objetivará, 

primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores da economia nacional, 

visando à Política Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento 

da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos” 

(BRASIL, 1980).  

Nessa afirmação percebem-se os interesses com a imigração e pode-se começar a observar 

os motivos pelos quais imigrantes principalmente, bolivianos e haitianos são numerosos no 

Brasil, vem de países muito pobres sem condições de trabalho e veem no Brasil uma 

oportunidade de renda e melhora da situação financeira.  

Por isso, a ideia que o Brasil passa, de ser país hospitaleiro, muito receptivo aos 

imigrantes e ter leis brandas à imigração e aos imigrantes, precisa ser repensada e avaliada sob 

outras perspectivas. Em relação à imigração, há uma imagem muito amigável do brasileiro e ao 

mesmo tempo uma imagem de um país que trata melhor quem vem de fora do que os nativos e 

ainda um país que oferece condições de trabalho precárias, quase sob o regime de escravidão para 

imigrantes de países pobres.  

Um exemplo atual disto são as críticas e discussões diversas sobre o Programa do 

Ministério da Saúde “Mais Médicos”
7
, e a imigração haitiana para o Brasil nesse último ano. É 

comum em veículos de comunicação manchetes sobre a condição dos imigrantes haitianos e 

bolivianos que vivem no Brasil.  

                                                           
7 O programa “Mais Médicos” foi lançado em meados de 2013 e prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e 

unidades básicas de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde não existem profissionais. As vagas são 
oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros, que se interessam em trabalhar em regiões periféricas, onde faltam 
profissionais, e se não tiver médicos para preencher todas as vagas são aceitos médicos estrangeiros.   
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 “Desilusão haitiana: imigrantes compram falsa ideia e se decepcionam com condições de 

trabalho no Brasil. Alta carga horária, baixos salários e falta de emprego estão entre as 

reclamações” (APLLE, R7, 31/05/2015). 

  “Escravizados: Além dos baixos salários e da clandestinidade, os imigrantes bolivianos 

enfrentam o risco de serem escravizados – um risco que também sofrem os trabalhadores 

brasileiros sem qualificação. Em 2013, pelo menos 220 pessoas foram resgatadas do 

trabalho escravo no estado de São Paulo, em fábricas têxteis, construção civil, 

carvoarias e lavouras. Dessas 220 pessoas, 82 eram imigrantes” (LACHINI, Gazeta do 

Povo, 16/02/2014). 

 “'A vida no Brasil não é normal, é só trabalho', conta boliviana que foi escravizada em 

SP” (SCHREIBER, BBC Brasil a El Alto (Bolívia), 29/01/2015). 

 “BOLIVIANOS SOFREM RACISMO, XENOFOBIA E ‘POBREFOBIA’. Cerca de 3000 

pessoas, segundo organizadores e manifestantes, protestaram na noite de segunda-feira 

(01/07/2013) na avenida Paulista, na região central de São Paulo, contra a morte do 

menino boliviano Brayan Yanarico Capcha, de 5 anos, na sexta-feira passada 

(28/06/2013), na oficina de costura em que trabalhava a família, em São Mateus, zona 

leste da capital” (Disponível em: http://oestrangeiro.org/2013/07/03/bolivianos-sofrem-

racismo-xenofobia-e-pobrefobia/ Acesso: dez/2014). 

 

Essa lei nº6815 de 1980 está prevista para ser substituída. No mês de maio do presente 

ano a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou o Projeto de Lei do 

Senado (PLS)288/13 que prevê uma nova lei para o estrangeiro. O Relator da nova lei atribui à 

mudança devido à defasagem e a desestrutura que o país atualmente se encontra para receber 

imigrantes. Ele ainda diz que é necessário destruir o modelo autoritário que baliza essa lei por um 

modelo mais humanitário, que respeite os direitos humanos e também, que abranja novas 

propostas na área trabalhista (AGÊNCIA SENADO, 2015). 

 

  

http://oestrangeiro.org/2013/07/03/bolivianos-sofrem-racismo-xenofobia-e-pobrefobia/
http://oestrangeiro.org/2013/07/03/bolivianos-sofrem-racismo-xenofobia-e-pobrefobia/
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Contexto histórico da imigração boliviana para o Brasil  

 

Compor saberes sobre imigração, sobre o Brasil como país receptor, sobre o modo como o 

Brasil recebe os imigrantes, sobre como os imigrantes veem no Brasil um lugar para buscar uma 

melhoria da qualidade de vida, é importante na análise sobre a imigração boliviana, uma das 

propostas que orientam esse trabalho.  

A imigração boliviana para o Brasil remonta ao início do ano 1950, quando Brasil e 

Bolívia estabeleceram um programa de intercâmbio cultural, em que bolivianos vinham para o 

Brasil estudar (SILVA, 1997, XAVIER, 2010, FERNANDEZ, 2014). Esse programa consistia na 

Ata de Roboré que foi consolidada em 1958. Além do intercâmbio cultural existiam outros 

acordos bilaterais entre Brasil-Bolívia com objetivos variados, como decidir sobre a exploração 

de petróleo, demarcação do território dos dois países, assuntos relacionados ao transporte 

ferroviário e comércio (XAVIER, 2010). 

 Nesse período, o Brasil era considerado uma das melhores opções, visto que na Argentina 

estava acontecendo a ditadura e nos Estados Unidos os imigrantes estavam passando por 

situações de perseguição, denúncias e também estavam sendo assassinados (FERNADEZ, 2014).  

Já o Brasil, na década dos anos 50, estava passando por intensos projetos de ascensão 

econômica e planos de desenvolvimento. Em 1955, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência, 

sob o lema de governo “50 anos em 5” em que a proposta consistia em 50 anos de progresso em 5 

anos de realizações com a criação do Plano ou Programa de Metas que tinha como objetivo o 

desenvolvimento econômico do Brasil e aceleração do processo de industrialização.  Essa 

industrialização acentuou-se no sudeste o que gerou a migração de muitos nordestinos para essa 

região em busca de melhores empregos, melhora da condição de vida e estabilidade econômica. 
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Desse modo, o Brasil, principalmente a região sudeste, tornava-se uma aposta para migrantes 

internos e outros imigrantes.  

Depois desse período, a década de 1950 em que bolivianos vinham para o Brasil estudar, 

outro momento relevante da imigração, que marcou o processo imigratório boliviano no Brasil 

tornando-o significativo e expressivo até hoje, foi o período de 1970 e 1980. Assim, nos anos 

subsequentes, essa imigração se tornou cada vez mais numerosa em várias regiões do Brasil.  

As décadas de 1970 e 1980 foram definidas por um momento histórico e social 

caracterizados pela industrialização em vários países. Nessa época, na América Latina houve uma 

predominância de regimes de governo militares, as ditaduras. Elas se estabeleceram a partir dos 

enfrentamentos decorrentes da Guerra Fria, com o pretexto de defender os países das ações 

comunistas além de desenvolver o capitalismo.  As principais ditaduras latino-americanas foram 

as do Chile (1973-1990), Paraguai (1954-1989), Brasil (1964-1985), Bolívia (1971-1978), 

Equador (1972-1979), Uruguai (1973-1985) e Argentina (1976-1983).   

As ditaduras marcaram um regime de forte opressão e repressão representadas de diversas 

maneiras, oficializaram a censura da imprensa e mídia e a tortura foi legitimada e aceita 

judicialmente, manipulando as ações sociais e suspendendo a maioria dos direitos civis. Contudo, 

essas manipulações estavam abafadas pela ilusão de crescimento econômico favorecido pelo 

capital norte americano que investia no fortalecimento das economias. Na realidade, esse 

investimento assegurava aos Estados Unidos continuar a exploração e controle econômico do 

continente americano. Esse modelo de governo acarretou para os países maior desigualdade 

social, concentração de renda, aumento das dívidas externas e dependência do capital estrangeiro. 

 Em relação à imigração, por conta das torturas, perseguições, assassinatos e refugiados 

políticos foi um período de trânsito de pessoas entre os países com a intenção de melhoria das 

condições de vida, busca por estabilidade econômica e até mesmo de sobrevivência. 
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No início dos anos 70 o Brasil vivenciou o “Milagre Econômico” em que aparentemente a 

economia passou por um crescimento surpreendente, houve um processo acentuado de 

industrialização e a criação de empregos em massa. Desse modo, os imigrantes eram 

considerados mão de obra barata e assim, eram bem vindos se aceitassem o controle e as 

imposições do governo militar. Como já foi citada nesse trabalho, a lei que orienta a imigração, 

no Brasil, é do ano de 1980 e foi definida a partir do que o Brasil vivenciou nessa época.  

Fazendo uma aproximação sobre o que o Brasil estava vivenciando nessa época bem 

como a Bolívia, é possível analisar o que possibilitou o Brasil ser uma das opções de país 

receptor de bolivianos principalmente após esse momento. “A partir de 1985, a migração laboral 

transnacional foi aumentando e se tornou uma característica estrutural da sociedade boliviana 

atual” (FERNANDEZ, 2014, p. 1). Foi a partir deste momento que a imigração boliviana para o 

Brasil tornou-se um marco histórico. 
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Por que os bolivianos migram? Estimativas sobre os bolivianos no Brasil... 

 

 

Qué es Bolivia? ¿Un conglomerado de cadáveres? ¿Un colectivo lleno de militares? 

¿Una masa enorme de tierra silenciosa? ¿Una planicie de rostros terrosos? (Impasibles 

miradas cansadas de esperar) ¿Una altitud de cartón-piedra? ¿Una caída vertical de la 

pobreza a la nada? ¿Un grupo de niños pijes de anchas corbatas? ¿Una cadena de 

resentimientos y mentiras? ¿Un puñado de crímenes detrás de la basura? ¿Un niño 

muerto en una caja de zapatos? (DAGRON, s/data).  

 

 

A história política boliviana é marcada por grandes golpes de Estado e revoluções, desde a 

sua independência que, atrelada a intensa desigualdade social e instabilidade econômica motivou 

e motiva sua população a migrar. A Bolívia se tornou República em 1825 e desde esse tempo 

suas características políticas são marcadas por uma sucessão de ditaduras militares e civis, 

presidentes que não concluíram seus mandatos e dezenas de golpes de Estado provocando nos 

bolivianos uma situação de extrema instabilidade. 

A Bolívia é um país da América do Sul que sustenta uma complexidade de características 

geográficas e culturais, muito expressiva e diversa.  Sua população é superior a oito milhões de 

habitantes que vive, em sua maioria, em condições de extrema vulnerabilidade social. Grande 

parte da população não tem acesso a serviços básicos de saúde e de higiene, como água potável e 

eletricidade. 

Ainda no aspecto cultural há significantes diferenças. Há duas categorias sociais no 

território boliviano, os “colla”, que seguem a cultura e filosofia nativa, dos índios, e os “camba”, 

que vivem a cultura ocidental - “dos brancos” - essas duas categorias sociais carregam língua (há 

26 línguas no território boliviano, subdivididas em 127 dialetos, entre outros não classificados), 

tradições, valores e até biótipos diferentes. Esses dois grupos são marcados por embates e lutas 

que visam a separação do país. Os “colla” formam a maior parte da população, porém são vistos 
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com baixa instrução formal; já os “camba” carregam o status de população com maior estudo, 

compondo-se de profissionais liberais e intelectuais (ALVES, 2011). 

Assim, os bolivianos migram para o Brasil em busca de melhores condições de vida 

(FAVARETTO, 2012, FERREIRA e SILVA, 2012, WALDMAN, 2011) e, quando chegam, 

geralmente, vão trabalhar em indústrias de confecções têxteis, em condições de trabalho muito 

precárias, quase sob o regime de escravidão (SILVA, 2006).  

Não se sabe ao certo a quantidade de bolivianos imigrantes no Brasil. Contudo, as 

pesquisas chegam a um consenso que, atualmente, São Paulo recebe a maior quantidade desses 

imigrantes (MAGALHÃES e SCHILLING, 2012, MARTINEZ, 2010, SOUCHAUD, 2008, 

CYMBALISTA e XAVIER, 2007).  Cada instituto/órgão de pesquisa tem uma estimativa da 

população boliviana que vive na cidade de São Paulo. “A dificuldade de se ter dados exatos se dá 

pelas constantes entradas e saídas propiciadas pela proximidade dos países e pela dificuldade de 

adaptação” (FERNADEZ, 2014, p. 4) bem como, pela quantidade de imigrantes indocumentados, 

ou seja, aqueles que não possuem documentação legal de permanência, conhecidos como 

imigrantes ilegais que, desse modo, podem dificultar na contagem realizada por estatísticas 

oficiais de imigração.   

“De acordo com dados do censo boliviano de 2012 (CEPAL/CELADE 2012) o total de 

imigrantes bolivianos que vivem fora da Bolívia é de 487.995 pessoas, destas destacam-se como 

os principais destinos: a Argentina com 186.512, o Brasil com 64.340, o Chile com 29.021, o 

Paraguai com 858, o Peru com 3.819 e a Espanha com 116.520 e nos Estados Unidos vivem 

20.491 imigrantes” (FERNADEZ, 2014, p. 2). 

O Consulado da Bolívia calcula 50 mil indocumentados, a Pastoral dos imigrantes estima 

70 mil bolivianos, o Ministério Público prevê 200 mil bolivianos ao todo (regulares e 

irregulares), o Ministério do Trabalho e Emprego faz um cálculo que varia entre 10 e 30 mil só de 
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indocumentados (CYMBALISTA e XAVIER, 2007). O censo de 2010 calcula por volta de 16 

mil bolivianos na cidade de São Paulo (IBGE, 2010).  

Uma análise interessante sobre a imigração boliviana para cidade de São Paulo foi 

realizada pela prefeitura de São Paulo em dezembro de 2012, a partir dos censos de 2000 e 2010, 

realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Expõe que em 2000, os três 

países com maior número de imigrantes vindos para o município foram, respectivamente, Japão 

(14,5%), Estados Unidos (12,6%) e Bolívia (11,6%). Esses mesmos países mantiveram a 

liderança em 2010, mas com a Bolívia superando os dois outros países como país emissor, 

aumentando em quatro vezes o número de imigrantes, que se elevou de 2.115 em 2000, para 

9.419 em 2010. 

Concomitante a esse fato, percebe-se que os imigrantes japoneses e americanos 

caracterizam-se por uma “imigração de retorno”, ou seja, brasileiros que emigraram para esses 

países e retornaram, então, que são brasileiros. Desse modo, dos 51.933 imigrantes provenientes 

dos Estados Unidos, 84,2% eram brasileiros. Entre os 41.417 imigrantes provenientes do Japão, 

89,1% eram brasileiros. Já entre os 15.753 imigrantes provenientes da Bolívia, apenas 25% eram 

brasileiros, ou seja, 75% das pessoas que chegam da Bolívia são os próprios bolivianos (IBGE, 

2010).  

Um marco na literatura nacional sobre a imigração boliviana no Brasil foi em 1997, com o 

livro: “Costurando sonhos. Trajetória de um grupo de imigrantes bolivianos em São Paulo”, do 

autor Sidney Antônio da Silva, hoje considerado uma referência básica para quem quer estudar o 

assunto. Naquele momento ainda eram escassos os trabalhos sobre a temática. 

O boliviano em São Paulo era um habitante das margens, invisível (SILVEIRA Jr., 2008), 

vinham de uma condição precária achando que o Brasil era o sonho que se tornaria realidade, mas 

chegam aqui e percebem que estavam enganados, são aprisionados em seus ambientes de 
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trabalho, obrigados a trabalhar mais de 10 horas por dia, sem sair das fábricas, sem serem vistos, 

pelo menos durante a semana (SILVA, 2006). Discutir sobre eles estava diretamente relacionado 

a discutir sobre o “estranho mundo dos costureiros clandestinos explorados em insalubres galpões 

da cidade” (LASEVITZ, 2011, p. 12).  

Hoje, os bolivianos no Brasil, tornaram-se destaques na mídia pelos sofrimentos e por 

suas condições de trabalhadores escravos, trabalho insalubre e pela alta incidência da tuberculose 

(SILVEIRA Jr., 2008). Então, pesquisas, trabalhos, documentários começaram a ser realizados 

para tentar discutir essa temática e cuidar desse novo cenário que se apresenta (CYMBALISTA e 

XAVIER, 2007).  

Em 2005, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar várias 

denúncias em meios de comunicação a respeito da exploração de trabalho semelhante ao de 

escravo. Um relatório foi apresentado e denunciou a situação de trabalhadores bolivianos nas 

oficinas de costura em São Paulo (CYMBALISTA e XAVIER, 2007). Foi a partir desse ano que 

se intensificou a produção de artigos acadêmicos, teses, dissertações sobre essa temática, um 

disparador nas produções que antes eram escassas.   

Estão sendo realizadas novas discussões e pesquisas sobre as condições de vida dos 

imigrantes bolivianos e as transformações e adaptações que se fizeram necessárias nos seus 

modos de vida para viverem em São Paulo. Destacam-se principalmente a condição precária no 

ambiente de trabalho, habitações insalubres e muito lotadas, as dificuldades de se relacionar com 

os brasileiros devido o desconhecimento ou não domínio da língua, condições e acesso à saúde e 

educação (SILVA, 2006; CYMBALISTA e XAVIER, 2007; MADI, CASSANTI e SILVEIRA, 

2009; ALVES, 2011; WALDMAN, 2011; MARTES e FALEIROS, 2011; COSTA, 2011; 

MAGALHÃES e SCHILLING, 2012; FAVARETTO, 2012; LOSCO, GEMMA e ROJAS, 2014) 
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O processo imigratório dos bolivianos para São Paulo tem produzido uma série de 

inquietações e questionamentos sobre a necessidade de políticas de saúde, de educação e, direitos 

humanos tanto no sentido de acesso a esses serviços, quanto no respeito à diversidade étnica e 

cultural (SILVA, 2006; CYMBALISTA e XAVIER, 2007; MADI, CASSANTI e SILVEIRA, 

2009; WALDMAN, 2011; MAGALHÃES e SCGILLING, 2012, FAVARETTO, 2012). Assim, 

torna-se indispensável discutir e até mesmo criar, se for preciso, políticas públicas que respeitem 

a cultura e as singularidades e atendam as necessidades e os direitos, garantidos por lei, dos 

imigrantes.  
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Indústria têxtil e as relações de trabalho entre os imigrantes  

 

A imigração internacional para o Brasil foi de grande importância no desenvolvimento 

econômico e industrial. Além de trabalhadores braçais, outras classes de trabalhadores como, 

empresários, estudiosos e patrocinadores permitiram esse desenvolvimento. A indústria têxtil 

teve um papel relevante nesse contexto, foi uma das pioneiras no processo da industrialização. 

Desde o final do século XIX e as primeiras décadas do novo século, com imigrantes 

italianos que investiram neste tipo de indústria. Já na metade do século XX, os imigrantes sírios e 

libaneses começaram a comercialização de tecidos e roupas e a partir dos anos 1950, outros 

imigrantes, judeus e gregos, com a confecção e comercialização de roupas e enxovais (FREITAS, 

2010).  

 A cidade de São Paulo era o principal destino, pois desde essa época, já era considerada 

um atrativo para o crescimento econômico e industrial, não só para os imigrantes internacionais 

como para os migrantes de outros estados brasileiros, principalmente nordeste, que saiam da zona 

rural para São Paulo, em busca de desenvolvimento urbano e melhores condições de vida.  

Vale ressaltar que São Paulo do final do século XIX até meados do século XX foi uma 

das cidades do mundo que receberam mais imigrantes. Estudos revelam que em 1893 a população 

da cidade era em sua maioria, estrangeira. Em 1950, apesar de esse número ser reduzido ainda era 

expressivo, os imigrantes correspondiam a mais de 10% da população. Depois desse período, há 

uma transformação nas correntes migratórias para o Brasil, diminuindo consideravelmente o 

número de imigrações (FREITAS, 2010). 

  Contudo, a indústria têxtil continuava a se desenvolver e a atrair imigrantes. Em 1980, as 

participações de coreanos e bolivianos formaram uma aliança na produção e comercialização de 

roupas. Uma aliança desigual, com pesos diferentes, os coreanos contratavam clandestinamente 
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bolivianos ilegais para um trabalho cansativo, com poucas horas de descanso semelhantes à 

escravidão.  

 Freitas (2010) faz uma análise bastante interessante sobre essa aliança e a imigração 

desses dois países para São Paulo, em dois momentos diferentes. O primeiro momento, os 

bolivianos, em 1950, vieram por conta do intercâmbio cultural entre os dois países, quem vinham 

eram os médicos, dentistas e empresários. Nessa época a Bolívia passava por um momento de 

desenvolvimento industrial. Em 1960, chegam os coreanos estavam empobrecidos, 

estigmatizados por conta da língua, começaram a trabalhar como costureiros – muitas vezes para 

os judeus – e como ambulantes. Na Coréia do Sul, também acontecia o desenvolvimento 

industrial. Em outro momento, as situações se invertem, e as duas comunidades se aproximaram. 

Em 1970, na Coréia do Sul houve uma intensificação da industrialização e por conta disso, os 

coreanos veem para o Brasil com dinheiro para realizar investimentos. Na Bolívia, em 1980 

houve um enfraquecimento sócio econômico por conta dos golpes de Estado e ditadura e os 

bolivianos emigram para o Brasil, dessa vez, imigrantes rurais, de baixa qualificação profissional, 

em busca de trabalho. Assim, os bolivianos começam a trabalhar como costureiros para os 

coreanos que abriram lojas de roupas nos bairros do Pari, Bom Retiro e Brás.  

 Em 1980, quando a segunda leva de coreanos chegou ao Brasil, instalaram se no Bom 

Retiro, onde os judeus ocupavam grande parte do bairro e eram responsáveis pela maioria da 

indústria têxtil. Os coreanos com alto poder aquisitivo compram por valores altos por alguns 

pontos do comércio e começaram a ocupar o espaço. Como os judeus nessa época já tinham 

enriquecido seus descendentes se especializado em outras profissões, aproveitaram a 

oportunidade e começaram a se deslocar para outros lugares da cidade, para zonas mais nobres 

(FREITAS, 2010).  
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Os coreanos chegaram com propostas de inovação, investiram pesado em lançamentos, 

marcas próprias e diversidade. Com bastante mão-de-obra e barata – os bolivianos – além de alto 

capital de investimento produziam muito, com qualidade e em pouco tempo (FREITAS, 2010). 

Além da produção de novidades no mundo da moda, também produziram peças de “carregação”, 

que se destinavam à clientela de baixa renda. Eram produtos feitos com materiais ruins, que 

custavam muito barato e tinham uma rotatividade grande nas vendas (KONTIC, 2007). 

 

A indústria de confecções da RMSP
8
 foi um dos segmentos que permaneceu na capital 

depois da abertura comercial na década de 1990 e dinamizou processos de reestruturação 

produtiva enquanto estratégia de diminuição de custos frente à competição externa. De 

maneira geral, esta reestruturação significou, na maioria dos casos, “subcontratação 

produtiva” (trabalho a domicílio cooperativas de trabalhadores) com a redução do 

tamanho médio dos estabelecimentos para a confecção de roupas e precarização das 

condições de trabalho (FREITAS, 2008, p. 14). 

 

 

Diante dessa trajetória histórica é possível perceber que há uma cadeia nos processos de 

trabalho na indústria têxtil. Primeiro os judeus que exploraram coreanos empobrecidos, com 

baixo poder aquisitivo. Em um segundo momento, os coreanos mais fortalecidos ocupam o lugar 

dos judeus e começam a explorar bolivianos, recém-chegados da Bolívia que se dispõe a 

trabalhar por mais de 15h por dia em precárias condições. Mais tarde, bolivianos em uma 

condição econômica melhor exploram outros bolivianos e imigrantes de países pobres. É a nítida 

expressão do capitalismo, relações que se baseiam em exploração e dominação. Há um objetivo, 

o capital, se trabalha por ele mesmo que isso custe ser explorado ou explorar.  

sobre as ligações entre esses fluxos migratórios de bolivianos e sua inserção no trabalho 

mal remunerado e em condições precárias em oficinas de costura informais na cidade de 

São Paulo, parte-se, em geral, de um diálogo com a literatura internacional sobre a 

emergência da “nova” informalidade no contexto contemporâneo, tendo em vista as 

“novas” necessidades da acumulação capitalista (FREITAS, 2013, p. 78). 

 

                                                           
8
 RMSP: Região Metropolitana de São Paulo 
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A relação de trabalho entre coreanos e bolivianos se dá com o empréstimo de máquinas de 

costura em troca do serviço e da mão de obra (bolivianos trazem mais bolivianos) ou pagamento 

por peça produzida, geralmente por um preço muito baixo (FREITAS, 2008). Atualmente, na 

maioria dos casos, os donos de oficina, sejam coreanos ou bolivianos, são responsáveis pela 

elaboração dos modelos e pela revenda da mercadoria, enquanto bolivianos com menor poder 

aquisitivo costuram as roupas. Os coreanos são proprietários das lojas nas ruas do Bom Retiro e 

os bolivianos em regiões mais pobres como a “Feirinha da Madrugada” no Brás (XAVIER, 

2010). 

O modo de trabalho dos judeus assemelhava-se ao trabalho industrial, centralizado, 

poucos modelos em grande quantidade de fabricação que forneciam para os grandes magazines. 

Já os coreanos trazem novidades em designer, máquinas sofisticadas, apostam na diversidade 

atrelada a mão de obra barata, trabalhos por escala, terceirização dos serviços e grande 

quantidade de peças. Os bolivianos já tem outro perfil de trabalho pegam o trabalho no Brás, 

levam para as oficinas nos bairros mais periféricos, mas de fácil acesso ao centro, fazem as peças 

e retornam com o trabalho pronto, ganham por peça produzida (FREITAS, 2008). 

O modo de trabalho (produção e comercialização) dos coreanos assemelhasse com o de 

Nova York, a descentralização do processo de produção direcionado para outros lugares. Em 

Nova York chegam a ser lugares fora dos Estados Unidos. No caso dos coreanos no Brasil, o 

deslocamento é para RMSP, dentro de um mesmo território (FREITAS, 2008). 

 

as fábricas vão perdendo tamanho (predominando as de pequeno ou médio porte) e 

passam a concentrar os processos de criação, modelagem, corte de tecido e 

comercialização de produtos finais. A costura, parte intensiva da mão-de-obra, vai sendo 

terceirizada para oficinas externas, alterando a lógica do trabalho assalariado para a 

prestação de serviços, em meio a uma clara diminuição dos empregos formais no setor 

(XAVIER, 2010). 
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Esse é o modo como os bolivianos, que residem no bairro da Vila Maria, trabalham, 

pegam o serviço no Brás com imigrantes coreanos ou com outros bolivianos, levam para suas 

próprias oficinas que ficam no mesmo lugar onde moram, muitas vezes com outras famílias, 

confeccionam as peças, com a ajuda de familiares recebendo por peça fabricada. No mapa, a 

seguir, a Vila Maria tem uma concentração de operadores de máquinas de costura correspondente 

a 1,76%, terceiro lugar maior na lista. Percebe-se pelo mapa abaixo que a região central deixou 

de ser o lugar onde as peças são fabricadas, lá é o local de venda. A fabricação concentra-se na 

região metropolitana periférica de São Paulo. 

 

 

 

Fonte: SOUCHAUD, 2008 apud XAVIER, 2010. 

  

 

Em relação à utilização dos serviços de saúde, os coreanos não usam os serviços públicos 

priorizam as clínicas particulares que tem médicos coreanos que falam a mesma língua. Os 

bolivianos são invisíveis por ficarem trancafiados nas oficinas de costura e os coreanos por não 
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utilizarem o serviço. Até hoje os coreanos moram no bom retiro, estão mais velhos, com 

problemas crônicos de saúde, mas se estabeleceram no bairro. A comunidade coreana é unida 

oferece estrutura para s seus conterrâneos. O estudo de Aguiar (2013) sugere, nas considerações 

finais, que o PSF, atenção básica pode proporcionar conhecimento mais apurado sobre os 

bolivianos trazendo maior visibilidade e reconhecimento nas relações com o serviço, como um 

meio de construir outras identidades (AGUIAR, 2013). 

 

 

 

Essas análises fundamentam uma abordagem multidimensional e multisituada dos 

processos migratórios. Processos que põem em movimento – muitas vezes, sem 

necessariamente transformar – junto com aqueles que se movem – as estruturas, posições 

sociais, relações e identidades (de gênero, de classe e de etnicidade) pré-definidos no 

interior das comunidades e/ou famílias de origem. E cujos reflexos e consequências se 

situam simultaneamente e reciprocamente nas sociedades de destino e de origem. Nos 

espaços urbanos de destino, conforme indica o debate sobre a formação de “territórios 

circulatórios”, a inserção socioeconômica de novos migrantes leva à constituição de 

novas territorialidades cujas dinâmicas de entrada, saída e circulação se sobrepõem e/ou 

justapõe àquelas dos autóctones e/ ou de outros grupos étnicos – especialmente, quando 

esses novos fluxos migratórios passam a constituir circuitos econômicos próprios. Nas 

origens, conforme indica o debate sobre o “transnacionalismo”, esse movimento 

reconfigura arranjos familiares, dinâmicas socioeconômicas, posições sociais e 

identidades daqueles que não se movem, a partir das “remessas sociais” e materiais dos 

migrantes, em torno de suas relações de amizade e parentesco (FREITAS, 2013, p. 79). 

 

  

Desse modo, torna-se necessário repensar os processos migratórios. Como os bolivianos 

que vivem na Vila Maria, estão se transformando? Suas posições sociais, relações, identidades, 

subjetividades? Está havendo essa transformação? Se sim, faz “bem” para os imigrantes? Quais 

valores estão tendo que abandonar ou os que estão tendo que incorporar?  

Isso nos faz pensar que todos são afetados nesses processos migratórios, os que ficam na 

Bolívia, os que migram e aqueles do país de destino que se relacionam direta ou indiretamente 

com eles. Contudo, é necessário compreender como são essas afetações, em qual intensidade e de 

que modo as “novas relações” transformam. É um pouco disso que esta pesquisa se dispõe a 
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mapear. Não encontraremos todas as respostas, nem é a intenção, mas o trabalho de campo e a 

etnografia vão tentar abarcar um pouco destas questões. 
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POLÍTICAS DE SAÚDE BRASILEIRA: Sob a perspectiva do acesso e 

direitos do imigrante boliviano 

 

Atualmente, diversos movimentos e discussões acerca dos direitos humanos ocorrem. 

Politicamente, o Brasil tem estreitado relações internacionais e tem participado mais ativamente 

de organismos internacionais, de conferências, de tratados que visam à proteção desses direitos.  

No Brasil, essas discussões estão muito atreladas aos indicadores de desigualdade social, 

econômica, diversidade étnica e cultural presentes na sociedade brasileira. Portanto, pensar e 

articular ações e políticas integradoras, avaliando as singularidades, baseando-se nas condições 

físicas, sexuais, raciais, étnicas, econômicas, sociais e culturais das pessoas, grupos sociais e 

comunidades é fundamental (SAULE Jr., 2001; BUCCI, 2001). 

Colaborando com essa ideia Pinheiro et. al. (2010, p. 17) concluem que “a saúde como 

direito humano é uma conquista social reconhecida internacionalmente como um direito humano 

fundamental indispensável para o exercício dos outros direitos humanos”, e sugerem que isso 

significa entender o direito à saúde como prática social inerente à condição humana e que exige 

outros elementos fundamentais para sua efetivação, levar em conta às práticas culturais.  

A saúde no Brasil como organizada atualmente vem sendo construída há algum tempo. 

Um marco fundamental que sustenta princípios importantes e são a base do que vem sendo 

proposto atualmente se deu em 1988, a partir da Constituição Federal e da VIII Conferência 

Nacional de Saúde. Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, afirma como 

responsabilidade do Estado o direito à saúde para todos, garantindo o acesso universal e 

igualitário aos serviços. Além do compromisso com o financiamento, organização e gestão do 

sistema de saúde pública brasileira. 
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Pensando nos sujeitos do estudo, outros artigos da Constituição se remetem a eles, mesmo 

que indiretamente e, desse modo, tornam-se importantes para a nossa análise. No Art. 3º inciso 

IV, defende-se a ideia de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O Art. 5º reforça que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” (BRASIL, 1988, grifo meu).  

Na Constituição, mais especificamente sobre os bolivianos, há um parágrafo que 

corresponde aos países da América Latina com a intenção de buscar uma integração econômica, 

política, social e cultural visando à formação de uma comunidade latino-americana, dando ideia 

mais uma vez que somos iguais e precisamos nos respeitar enquanto tais, que diz: “A República 

Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” (BRASIL, 

1988). 

A partir da regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) com as leis 8.080/90 e 

8.142/90 as ações e serviços públicos de saúde se constituíram a partir de diretrizes doutrinárias 

(universalidade, equidade e integralidade nos serviços e ações de saúde), e organizacionais 

(descentralização político-administrativa, regionalização, hierarquização da rede e participação 

social). 

A Universalidade, Integralidade e Equidade instituem um conceito conectado/ 

entrelaçado, formando praticamente um signo, no que diz respeito, a propagar um conjunto de 

ideias bem definidas, com forte poder de expressar ou traduzir de forma muito viva o ideário da 

Reforma Sanitária Brasileira e da regulamentação do SUS (CECÍLIO, 2001).   
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Então, expressões como “cidadania”, “saúde como direito de todos” e a superação das 

injustiças resultantes da nossa estrutura social, como pobreza e sofrimento social, estão implícitas 

nesse “tríplice-conceito-signo” - universalidade, integralidade e equidade (CECÍLIO, 2001; 

COHN, 2003; AYRES, 2009; PINHEIRO et.al, 2010). 

As diretrizes doutrinárias, assim como acesso são polissêmicas, têm interpretações 

diversas e controvérsias. De forma sucinta, apenas para embasar as análises, quando se fala em 

universalidade, referem-se ao direito universal, todos tem direito ao SUS, independente da 

condição étnica e social; a equidade, a produção da igualdade aos desiguais, a superação das 

desigualdades e, a integralidade como proposta de se levar em consideração as necessidades 

específicas de pessoas ou grupos de pessoas, os aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais 

(BRASIL, 2000).  

 

Desse modo, o princípio da universalidade nos impulsiona a construir o acesso à saúde e 

ao cuidado para todos, o da equidade nos exige pactuar com todos o que cada um 

necessita, e que a integralidade nos desafia, a saber, e fazer o ‘que’ e ‘como’ para 

responder universalmente às necessidades de cada um. Ora, essas aspirações são 

praticamente o inverso do movimento descrito pelo conceito de estigma e discriminação, 

que denuncia universalização onde é preciso diferenciar e diferenciação onde é 

necessário universalizar (AYRES, p. 11, 2013).  

 

 

 

Este capítulo procura discutir e problematizar sobre as políticas públicas de saúde, com 

ênfase na atenção diferenciada a minorias sociais, mais especificamente aos bolivianos que vivem 

na cidade de São Paulo. Pois o fato de existir políticas públicas afirmativas não é necessariamente 

diferenciar (no sentido de excluir), tem a intenção de tornar equânime, perceber e tomar em conta 

as diferenças para atender as várias demandas de maneira apropriada. Diferenciar para 

universalizar.  
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Na prática, grande parte dos bolivianos, principalmente os indocumentados, enfrentam 

sérios entraves para que seus direitos sejam efetivados. Seja pela ausência de informação, pela 

falta efetivação das políticas públicas dentro do cotidiano dos serviços, pelo preconceito dos 

profissionais de saúde que não o reconhecem como sujeitos de direito ou pelo receio dos próprios 

bolivianos de serem presos, ou rechaçados (TAMBELLINI, MASCARO e SILVA, 2009).  

Assim, nos propomos a pensar as políticas de saúde brasileira, direitos humanos e 

universalidade sob a perspectiva do acesso ao SUS e dos direitos do boliviano que vive na cidade 

de São Paulo, partindo da análise crítica da Política Nacional de Atenção Básica, Política 

Nacional de Humanização e Políticas de Atenção Diferenciada.  
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Política Nacional de Atenção Básica 

 

A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB foi aprovada com a portaria do Ministério 

da Saúde nº 648/2006, a qual foi revogada pela portaria nº 2.488/2011. Essa portaria caracteriza a 

Atenção Básica como:  

 

 
 um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 

uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2011).  

 

 

A Atenção Básica visa considerar o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção, e 

tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável.  

De acordo com essa portaria cabe aos profissionais uma serie de comprometimentos e 

posturas que julgo importante destacar, duas delas, para a compreensão e desenvolvimento da 

discussão que está sendo proposta:  

“I - Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

IX - Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor 

intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das 

coletividades e da própria comunidade” (BRASIL, 2011).  

Segundo essa definição percebe-se na Atenção Básica uma oportunidade de efetivação do 

cuidado, criação de vínculo, avaliação dos riscos e vulnerabilidades e, responsabilização pela 
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história do sujeito. Desse modo, qualquer demanda deve ser avaliada segundo as referências e 

valores de cada um, considerando a possibilidade de mudanças nos procedimentos como meio de 

adequação ao contexto pessoal e cultural.  

 Contudo, ao mesmo tempo em que a política de atenção básica defende essa postura, há 

uma burocratização nos processos de trabalho em que os profissionais precisam seguir protocolos 

e tem a qualidade do seu trabalho medido por números, ou seja, pela quantidade concreta dos 

procedimentos realizados e das pessoas que foram atendidas. O trabalho não é avaliado 

qualitativamente e sim, quantitativamente. Este modo de avaliação impede as percepções 

singulares e as demandas reais dos sujeitos.  Além da medicalização da vida e de procedimentos 

iatrogênicos que não levam em conta os hábitos de vida das pessoas, nem seus valores 

socioculturais.  

 Então, a Atenção Básica que deveria ser a “porta de entrada” do sistema para o 

oferecimento do acolhimento é, muitas vezes, atravessada por protocolos que impedem a 

qualidade e humanização do cuidado. É uma dificuldade concreta chegar à UBS em sofrimento e 

ser escutado por um filtro não afetivo/humano que visa um protocolo. Os bolivianos além do 

sofrimento causado pelo adoecimento portam um sofrimento social, tem dificuldade de 

comunicação pelo idioma para expressar o que estão sentindo.  

 O acolhimento é uma diretriz do SUS. É um instrumento valioso para operação do 

cuidado em saúde. É preconizado que o acolhimento aconteça todos os dias no horário integral de 

funcionamento da UBS e deve ser realizado por todos os profissionais da unidade. O acolhimento 

é o modo de ouvir, amparar e resguardar os usuários que chegam ao serviço.  
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Política Nacional de Humanização 

 

A Política Nacional de Humanização – PNH foi lançada em 2003 como proposta de 

mudanças na gestão e nas práticas de saúde, buscando colocar em exercício os princípios do SUS. 

Esta política também é conhecida como “HumanizaSUS”, que atualmente vem se fortalecendo 

através da rede HumanizaSUS que é uma rede social de pessoas interessadas e/ou já envolvidas 

em processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS.   

No processo de mudança faz necessário que toda a ação mude, que seja um processo de 

transformação, nos profissionais e dos profissionais, bem como nos usuários e dos usuários, que 

precisam se posicionar quanto aos valores em defesa da vida, alicerçada na produção do cuidado 

e no investimento em um trabalho criativo e potente, “não há como haver projeto de 

Humanização sem que se leve em conta o tema da democratização das relações interpessoais e, 

em decorrência, da democracia em instituições” (BENEVIDES e PASSOS, 2005, p. 563). 

Com a finalidade de nortear a discussão selecionou-se um princípio importante da 

política:  

 

valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito 

às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas (índios, 

quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.) (BRASIL, 2004). 
 

 

 

Nesta valorização subentende-se que a herança cultural dos indivíduos deveria ser levada 

em conta. Segundo Barrufi (2004) a humanização compreende que a cultura permeie os 

relacionamentos humanos e defina os cuidados em saúde, contudo nas práticas cotidianas os 

profissionais são detentores do saber saúde-doença, e lhes é conferido o direito de ditar regras e 
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ordenar aos usuários certos modos de vida e cuidados com a saúde, desconsiderando as 

individualidades, escolhas e autonomia do usuário, principalmente no que diz respeito a sua 

herança cultural e modos de cuidado. 

No cotidiano dos serviços de saúde os profissionais são aqueles que portam o 

conhecimento e por isso, determinam o que e como deve ser feito o cuidado em saúde. Se 

analisarmos o nome como é denominado o usuário: “paciente” já diz bastante deste lugar. Ele é 

paciente porque é passivo, espera as ações que serão desenvolvidas nele ou sobre o que será 

decidido acerca do seu próprio corpo, não tem autonomia nem conhecimento válido para opinar, 

criticar ou decidir.  

Assim, a proposta da PNH poderia conter o “Cuidado Cultural Congruente” entendido 

como: 

 

a relação entre o saber do profissional e o popular, em que se levam em conta os atos de 

conhecimento e sensibilidade do profissional de saúde para a tomada de decisão nas 

ações do cuidado, harmonizando os valores, crenças e visões de mundo do usuário e da 

comunidade, visando a seu bem estar e autonomia. É expresso por meio da linguagem, 

experiências, crenças, hábitos, costumes e valores de determinadas culturas (BARRUFI, 

2004). 

 

 

Sob essa perspectiva a humanização deveria ter como proposta a produção de autonomia, 

decisão e controle sobre a própria vida, priorizando as escolhas e decisões à luz das condições de 

gênero, condição social e etnia. Compor com as crenças, costumes e o conhecimento popular de 

forma harmônica e congruente com o saber acadêmico e formal, é uma possibilidade para essa 

concretização. “Um vôo que pode possibilitar aos profissionais uma dimensão criativa e viva em 

seu processo de trabalho, fortalecendo vínculos e aprofundando relações” (DESLANDES, 2004). 
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Políticas de Atenção Diferenciada 

 

Na última década, decretos, leis, portarias e programas ministeriais têm se preocupado em 

tratar de políticas de Atenção Diferenciada, conhecidas também como Ações Afirmativas, pois 

apesar da Constituição assegurar o reconhecimento à diversidade e a pluralidade étnico-racial do 

cidadão ainda é difícil na prática a concretização desses direitos.  

As ações afirmativas, segundo Piovesan são “medidas especiais e temporárias que, 

buscam remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo com o alcance da 

igualdade substantiva por parte dos grupos socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e 

raciais, entre outros grupos” (PIOVESAN, 2005, p. 50). 

Estas políticas de atenção diferenciada têm investido na questão indígena e 

afrodescendente como é o caso do Decreto nº. 4.886, de 20 de novembro de 2003, Programa 

Estratégico de Ações Afirmativas: População Negra e Aids (2005), Programa Integrado de Ações 

Afirmativas para Negros (2006), Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, 

instituída pela Portaria nº 992/2009, entre outros.  

Estudos têm se dedicado em perceber e reconhecer quais seriam essas “medidas especiais 

de equiparação” (ABRAMOVICH, 2006, p.44 apud VÁZQUEZ e DELAPLACE, 2011), pois 

dependendo das diferenças e o que delimita como desvantagem de um grupo implica limitações e 

dificuldades de garantir o direito à saúde e o exercício da cidadania.  

O direito à Política de Saúde da População Negra enfatiza que o direito à saúde é além de 

constitucional e condição primordial para o exercício pleno da cidadania. É um eixo estratégico 

para a superação do racismo e garantia de promoção da igualdade racial, desenvolvimento e 

fortalecimento da democracia. 
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A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, instituída pelo Decreto nº. 4.886, 

de 20 de novembro de 2003, também afirma que apesar da outorga de diversas leis que 

assegurem a igualdade nos direitos individuais e políticos, dos direitos sociais, direito 

educacionais, direitos culturais, entre outros, os indicadores asseguram que tais direitos estão 

longe de serem eficazes. Como solução propõe-se que o “Estado redefina o seu papel no que se 

refere à prestação dos serviços públicos, de forma a ampliar sua intervenção nos domínios das 

relações intersubjetivas e privadas, buscando traduzir a igualdade formal em igualdade de 

oportunidades e tratamento” (BRASIL, 2003). 

Sobre a igualdade Racial além destas políticas há outras iniciativas que tem por objetivo 

regulamentar o registro do quesito raça/cor/etnia. Em São Paulo, iniciou em 1990 a Portaria 

nº696 que coloca esse quesito no Sistema de Informação da Secretaria Municipal da Saúde. Essa 

iniciativa é relevante para os estudos epidemiológicos dos diferentes grupos populacionais, bem 

como para subsidiar as políticas públicas de ações diferenciadas (SP: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2011).  

Contudo, ainda hoje esse quesito não é preenchido adequadamente por todos os serviços 

de saúde. O não preenchimento se deve a uma gama de fatores que vão da prática dos 

funcionários no cotidiano dos serviços, que alimentam as informações no sistema, até por não 

haver um consenso sobre a importância dessa informação. Alguns consideram que ter essa 

informação é uma forma de exclusão e preconceito.   

Porém, “a ausência do recorte racial/étnico na elaboração e planejamento das políticas 

sociais e nas ações de saúde contribui para a manutenção da situação de subalternidade e 

exclusão desse grupo social, pois camufla as particularidades e diversidades raciais existentes no 

País” (LOPES, DUARTE e CABRAL, 2010, p. 167). 
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O Programa Estratégico de Ações Afirmativas: População Negra e Aids de 2005 

preconiza que a desigualdade não deve se vista como algo natural, pois isso desimplica, 

desresponsabiliza ações de mudança e não pode ser mudado. A desigualdade foi naturalizada, 

existir na pobreza e no sofrimento social parece já fazer parte da vida das pessoas. 

“A desigualdade social se apresenta como uma condição social onde as relações sociais 

estão caracterizadas pelo acesso diferenciado aos bens culturais produzidos pela coletividade; nas 

relações uns são possuidores e os outros carentes; uns são doadores e os outros receptores; uns 

valem mais que outros; uns são hierarquicamente superiores a outros na escala social” (BOCK, 

2008, p. 1). 

Tentar desconstruir este paradigma, da naturalização da desigualdade, está, portanto, 

imbricado na redefinição dos valores sociais e pessoais. É comprometer-se com o outro e assumir 

que há diferenças, que não devem significar a exclusão, mas políticas diferenciadas para 

equiparar as desigualdades sociais. É preciso empoderar o diferente para abolir a dicotomia que 

separa, hierarquiza e opõe: mais e menos, melhor e pior, superior e inferior. Pode haver 

diferenças desde que elas não determinem os lugares de poder a serem ocupados.  

Deste modo, entende-se que é só mediante uma política de Estado efetiva que esses 

entraves terão possibilidades de serem resolvidos. O decreto sugere, que princípios como 

transversalização dos saberes, participação popular e descentralização são inerentes a esse 

processo de mudança e a tentativa de tornar iguais os desiguais, e ao mesmo tempo singulares, ou 

seja, que necessitam de propostas diferentes levando em consideração o contexto sócio histórico 

a qual pertencem. 
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Discutindo sobre as políticas... 

 

Para começar a discussão considero importante o pronunciamento do secretário-geral das 

Organizações das Nações Unidas em 2004, que está grafado no programa estratégico de ações 

afirmativas população negra e Aids: 

 

Em todo o mundo, minorias étnicas continuam a ser desproporcionalmente mais pobres, 

desproporcionalmente mais afetadas pelo desemprego, desproporcionalmente menos 

escolarizadas do que os grupos dominantes. Estão sub-representadas nas estruturas 

políticas e super-representadas nas prisões. Têm menos acesso a serviços de saúde de 

qualidade e, consequentemente, menor expectativa de vida. (KOFI ANNAN apud  

MACHADO e CARVALHO 2004). 

 

 

Portanto, a necessidade em reavaliar as políticas e práticas consideradas humanas, éticas, 

equânimes, universais. É necessária uma construção onde haja trocas de saberes formais e 

informais, científicos e populares.  

No que se refere ao boliviano - entendendo que a cultura realmente define o cuidado em 

saúde - é imprescindível que a relação entre profissional de saúde e usuário seja transversal, ou 

seja, deve ser um espaço de troca, um encontro de pessoas e de saberes, proporcionando um 

espaço de maior vínculo e probabilidade da produção de cuidado considerando-o, como um 

sujeito de direitos e com permissão de acesso.  

A PNAB propõe cuidado, vínculo, aproximação com a família, perceber o indivíduo 

integral descolado dos modelos nosológicos instituídos e enraizados culturalmente na nossa 

sociedade.  Assim, a Atenção Básica visa aproximar a realidade das famílias ao contexto dos 

protocolos da UBS, não permitindo que a prática em saúde torne-se protocolar. 
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A PNH é uma iniciativa para investir na sensibilidade dos profissionais de saúde, outro 

olhar sobre o indivíduo mais humano, digno e ético, balizado no princípio que todo ser humano 

necessita ser cuidado e afirmado em sua diferença.  

As políticas de ações afirmativas vêm com o intuito de diminuir as desigualdades. Elas 

estão pensadas, principalmente, nas questões: afrodescendente, racismo, preconceito e etnia. 

Desse modo, podemos tentar aplicá-las aos bolivianos que precisam de medidas compensatórias 

como essas para serem afirmados primeiro como humanos, depois como cidadãos de direito, ou 

seja, portam uma subjetividade. E, por fim, usuários lícitos e legais do SUS. 

Realizando uma análise das três políticas citadas depreende-se que elas estão diretamente 

relacionadas. O modo como foram expostas foi intencional do propósito de encadeá-las e fazer 

um paralelo importante para localizar o boliviano e em que medida ele está sendo considerado 

nessas discussões.  

 Podemos dizer que ele está de algum modo representado em todas essas políticas. A 

defasagem é ainda o que defasado para maioria das políticas de saúde: que elas deixem de ser 

letras de lei no papel e comecem a deixar marcas expressivas na vida.  

Desse modo, em todas as políticas nos esbarramos no “tríplice-conceito-signo”, como 

estratégia e proposta de articulação das políticas de saúde. Entendendo que se houver equidade, 

universalidade e integralidade não serão necessárias políticas de atenção diferenciada, pois criar 

esse tipo de política aponta a defasagem, contrariando os princípios que embasam o SUS, como 

política pública. Contudo, diante de toda desigualdade já cristalizada entende-se que esses tipos 

de políticas são propostas paliativas, porém imprescindíveis para o acesso aos direitos.  

A PNAB procura afirmar um sujeito singular, complexo e integral, a PNH um sujeito 

humano, que precisa ser tratado com cuidado, ser reconhecida sua capacidade de sentir, de opinar 

e de decidir sobre o que fazer com o seu próprio corpo, não apenas como uma máquina que sofre 
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intervenções clínicas. As Políticas de Atenção Diferenciada procuram afirmar um sujeito de 

direitos, sociais e políticos. 

Assim, uma das propostas foi entender que o boliviano precisa ser considerado um sujeito 

humano, de direitos, um sujeito singular, complexo, integral e faz parte que pode ser 

contemplado por todas estas políticas. Mas, que fica invisível, ou melhor, visto, mas 

desconsiderado quando misturado a toda desigualdade e processos excludentes da sociedade.  

Então, torna-se indispensável repensar o acesso e direito aos serviços públicos com a 

efetivação das políticas existentes que procuram respeitar a cultura e as singularidades e atendam 

às necessidades e os direitos dos imigrantes e, continuar realizando reflexões críticas sobre suas 

condições, para assim não naturalizar nossas práticas. Para isto é importante se questionar como 

estão estas políticas no dia a dia do serviço de saúde?  

Infelizmente, a formação, da maioria dos profissionais de saúde, não abarca os 

fundamentos e a história do SUS nem as políticas que o sustentam. Desse modo, estas políticas 

ficam muito distantes do cotidiano dos serviços. Trazer a discussão das políticas de saúde para 

este trabalho tem a intenção de tensionar este distanciamento e problematizar o quanto o usuário 

da UBS seja boliviano ou não, está longe da garantia dos seus direitos. O SUS é uma conquista 

social, mas com o passar destes poucos anos (1988-2015) parece que toda a luta foi esquecida. A 

maioria da população não se lembra disso ou não se assume como parte responsável pela 

manutenção do sistema e desse modo, a efetivação dessas políticas fica cada dia mais longe.  
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MODOS DE VIDA, SOCIABILIDADE E CUIDADO COM A SAÚDE 

ENTRE OS BOLIVIANOS 

 

Desde o momento em que defini o que iria ser pesquisado, o campo já estava em mim e 

eu no campo. Então, comecei a exercitar um olhar atento e minucioso. Também, procurei usar, 

durante as observações, as lentes de contato do ponto de vista dos bolivianos, para aproximar-me 

da sua realidade a partir do lugar que ocupam - não do meu lugar de profissional do serviço e/ou 

de pesquisadora. Sempre estava comigo o diário de campo, para realizar as anotações do que eu 

observava. Extrai trechos dele para compor as análises e a descrição. Os nomes utilizados são 

fictícios para preservar a identidade dos participantes.  

Durante a pesquisa de campo percorri as ruas arredores da unidade de saúde, as praças, as 

escolas, as feiras e as quadras de futebol. Também fui a Praça Kantuta e a Rua Coimbra que, 

apesar de não fazerem parte geograficamente do território pesquisado, são parte do campo, no 

sentido simbólico e cultural, ambos locais de encontro dos bolivianos na cidade de São Paulo. 

Nesses lugares conversei com alguns bolivianos, mas não realizei nenhuma entrevista. A ideia era 

me aproximar do universo e realidade deles, adentrar em um espaço marcado pelas características 

culturais deles.   

A Praça Kantuta porta uma singularidade, ao mesmo tempo em que é uma mistura e a 

projeção de vários lugares, a representação da raiz de onde vieram, ela é singular é única e não há 

como compará-la a mais nada a não ser como ela mesma (ALVES,2011).  Atualmente, ela já é 

um espaço não só de bolivianos, muitos visitantes vão à praça para passear e conhecer, é um 

ponto turístico de São Paulo habitada por todos. A Rua Coimbra ainda sustenta-se como um lugar 

só dos imigrantes. No dia em que fui até lá poucos são os brasileiros. É como se estivesse em 
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uma rua da Bolívia. Não é um ponto turístico, é um ponto de encontro dos bolivianos que vivem 

aqui. A noite é frequentada por jovens, tem algumas casas noturnas. Talvez seja um local 

interessante para se realizar uma pesquisa para entender melhor como os jovens brasileiros, 

descendentes de bolivianos ou bolivianos ocupam a cidade a noite e se divertem.  

Durante o trabalho de campo conversei com 48 bolivianos, destes oito responderam a 

entrevista semiestruturada. A primeira parte da entrevista, de uma maneira geral, procurava 

compreender quem era esse usuário, quando chegou ao Brasil de onde ele vinha, qual a idade, 

estado civil, trabalho, renda, residência, cadastro no SUS, entendimento do idioma, religião e 

filhos. Desta primeira parte será descrito cada um dos entrevistados a fim de conhecê-los melhor.  

A segunda parte da entrevista consistia nas perguntas: O que é saúde para você? Diante de 

um problema de saúde o que você faz? O que faz no tempo livre? O que te motivou a vir para cá? 

Antes de vir para o Brasil como eram seus hábitos/modo de vida? O que mudou? Como você se 

sente quando vai à unidade de saúde? 

Essas perguntas serviram de orientação para compreender como é o acesso, uso, relação 

com colaboradores e com outros usuários na unidade de saúde. O que eles entendem por saúde e 

como é seu cuidado com ela, com a vida e com a família.  

As respostas destas perguntas e todos os encontros que tive com outros usuários que 

conversei e observei, possibilitaram desenhar o caminho e ir respondendo algumas indagações 

sobre as práticas de vida e saúde dos bolivianos. Dessa maneira, foram elencados alguns tópicos 

importantes que serão discutidos nas sessões deste capítulo.  
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Demandas de cuidado à saúde do boliviano na UBS 

 

O local da pesquisa tem como referência a UBS Jd. Japão. No território de abrangência as 

principais demandas de saúde na Atenção Primária são problemas respiratórios, pré-natal, 

planejamento familiar, vacinação, doenças crônicas como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

e Diabetes Mellitus (DM).  

Em relação às demandas de cuidado à saúde da população boliviana não existem dados 

específicos sobre esses usuários na unidade. Contudo, a partir dos programas preconizados pelo 

Ministério da Saúde como Atenção Obstétrica e Neonatal e ações de prevenção e 

acompanhamento da Tuberculose é possível fazer uma estimativa de bolivianos acompanhamos 

pela unidade e sua porcentagem quando comparados com os usuários brasileiros e de outras 

nacionalidades nessas condições. De acordo com as diretrizes desses programas é necessário 

realizar o acompanhamento individualizado e supervisionado de todas as gestantes e de todas as 

pessoas com tuberculose na unidade a partir de instrumentos e banco de dados próprios onde são 

alimentadas as informações sobre esses usuários na UBS.  

Esse trabalho não tem a intenção de realizar análises quantitativas, portanto, os valores 

apresentados servem como instrumento para levantar algumas questões abordadas, contribuir nas 

análises e, também, para dialogar com outros trabalhos que tratam sobre o tema. A intenção de 

avaliar a proporção de bolivianos que realizam acompanhamento na UBS comparados à 

população não boliviana é no intuito de estimar sobre o uso e acesso dessa população na unidade. 

Foram levantadas o número de gestantes e pessoas com tuberculose realizaram acompanhamento 

no período de janeiro/2014 a março/2015 e, quantas delas eram bolivianas. De 342 gestantes 

acompanhadas nesse período, 145 delas eram bolivianas, ou seja, 42% das gestantes que utilizam 
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o equipamento de saúde. E, de 25 pessoas com tuberculose, 15 eram bolivianos, 60% das pessoas 

em acompanhamento.  

Estes valores são bastante significativos se avaliados isoladamente, sem contar outros 

fatores e condições. Todavia, se olharmos para esses valores a partir de outras perspectivas será 

possível perceber que não é fortuito ou sem sentido que nesses dois programas, a população 

boliviana, usuária do serviço, é tão expressiva.  

Outros estudos também tratam da gestação e a alta incidência de tuberculose na 

comunidade boliviana que vive no Brasil. Há um estudo de Madi, Cassanti e Silveira publicado 

em 2009 trata sobre o período gestacional de imigrantes bolivianas que frequentam uma UBS do 

centro de São Paulo com o objetivo de compreender, a partir da gestação, as relações com 

família, a adaptação no Brasil, os modos de vida antes e após a gestação e, sobre as diferenças 

culturais. O estudo ressalta que as mulheres bolivianas tem sido importante objeto de atenção nos 

serviços de saúde e que a gestação é um momento muito importante na vida delas. A maioria das 

bolivianas que participaram do estudo planejaram a primeira gestação (MADI, CASSANTI e 

SILVEIRA, 2009).  

Demais fatores que podem implicar na alta incidência de gestação em mulheres bolivianas 

é o fato de que ter um filho brasileiro regulariza a documentação e legaliza a condição no Brasil e 

também, é reconhecido que entre os grupos com baixa renda e escolaridade a experiência da 

maternidade é uma das formas de garantir a mulher sua identificação com o corpo feminino, com 

seu posicionamento e lugar na sociedade (AGUIAR, 2013). Desse modo, ter um filho afirma seu 

lugar de pertencimento tanto no sentido do ser imigrante e ter um lugar no país hospedeiro, como 

também um lugar identitário, como mulher e mãe, confiando-a uma autonomia, um 

empoderamento.   
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A tuberculose (TB), ainda é um grave problema de Saúde Pública por se tratar de uma 

doença infecciosa, transmissível e ter uma alta taxa de incidência em vários países. Na Bolívia a 

TB é uma das endemias urbanas mais severas (USAID, 2009; WHO, 2009). No Brasil, segundo 

dados do Ministério da Saúde, no ano de 2014, a região Sudeste foi a maior com número de casos 

novos no Brasil e o Estado de São Paulo responsável pela metade desses casos, com taxa de 

incidência de 36,9% (SINAN/SVS/MS, 2014). A tuberculose está associada a problemas sociais 

como pobreza, fome, condições precárias de trabalho e conglomerados urbanos.  

Alguns trabalhos (MARTINEZ, 2010; AGUIAR, 2013; MELLO, 2014 e BIAGOLINI, 

2015) têm se preocupado em estudar sobre a tuberculose na população imigrante boliviana que 

vive em São Paulo e os resultados são semelhantes. Nas pesquisas nota-se a dificuldade de se 

estabelecer parâmetros sobre a prevalência de pessoas com tuberculose. Isto porque é recente, 

(desde 2008), a obrigatoriedade do preenchimento da etnia e raça nas Fichas de Investigação do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de doenças e agravos que constam 

da lista nacional de doenças de notificação compulsória, como é o caso da TB e nas bases de 

dados do SUS. Portanto não é possível estabelecer valores precisos sobre isso. Infelizmente ainda 

hoje, não é protocolar o preenchimento dessas informações no SUS dificultando algumas ações 

singulares que poderiam ser tomadas pelas equipes, a gestão de políticas públicas para melhorias 

nas condições de saúde e também, de estudos que podem se basear nesses dados.  

O estudo recente de Biagolini (2015) corrobora com outras pesquisas, mencionando que a 

tuberculose atinge principalmente os imigrantes, idosos e grupos sociais que vivem em precárias 

condições. Além de afirmar mais uma vez que a relação entre a tuberculose e os processos 

migratórios é antiga no mundo e isso pode ser justificado pela maior vulnerabilidade dos 

imigrantes relacionados ao trabalho e às condições em que vivem (MELLO, 2014 e BIAGOLINI, 

2015).  
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Nas pesquisas, a taxa de incidência de TB no território pesquisado entre os bolivianos é 

sempre maior do que entre os brasileiros, o que confirma os resultados da UBS deste estudo. Já a 

prevalência de co-morbidades nos bolivianos foram menores do que nos brasileiros no que tange 

ao alcoolismo, doença mental, diabetes e AIDS (BIAGOLINI, 2015; MARTINEZ,2010). Vale 

ressaltar que segundo estudo de Martinez (2010) não foram identificados sinais sugestivos de 

falta de equidade no acesso ao serviço ou na qualidade do atendimento prestado aos bolivianos 

quando comparados à população local.  

Assim, a partir da literatura analisada é possível compreender o porquê a quantidade de 

bolivianos com tuberculose e gestantes na UBS serem maiores do que dos brasileiros e que 

realmente há um sentido serem tão expressivos nessas duas categorias. Além da gestação e da 

tuberculose, outra demanda de saúde importante da UBS são as doenças crônicas como 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. Ao contrário das outras duas, sua incidência tem menor 

estimativa entre os usuários bolivianos. É um valor aproximado, pois, ainda não há um banco de 

dados sobre essas doenças que contenha a informação étnica na UBS. 

Atualmente, as doenças crônicas são um dos principais problemas de saúde no Brasil. Isso 

se deve pela transição demográfica no último século - aumento da expectativa de vida e 

diminuição da natalidade – e, também pela transição nutricional e epidemiológica, o que tem 

determinado um perfil de risco, onde a prevalência de DM e HAS assumiram a liderança nos 

indicadores. Isto mostra um aumento crescente e preocupante, tornando-se importantes 

problemas de saúde pública em todos os países, independentemente do seu grau de 

desenvolvimento (TOSCANO, 2004). 

O aumento desta incidência está relacionado às mudanças econômicas e socioculturais do 

mundo contemporâneo e globalizado, oferta e fácil acesso a produtos tecnológicos, alimentos 
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industrializados tipo fast food e mudanças no estilo de vida, que tem levado ao sedentarismo e a 

obesidade. 

 Devido a grande prevalência de usuários com HAS e DM na unidade foram estabelecidas 

ações específicas para essa população e implantada a linha de cuidado
9
 conforme diretriz do 

Ministério da Saúde. Nesta implementação, todos os prontuários de pessoas com HAS e DM 

foram identificados com tarjetas coloridas (para os hipertensos, cor laranja e para os diabéticos, 

cor lilás, os que têm as duas doenças tem as duas tarjetas). Desse modo, todos os colaboradores 

da unidade quando pegam algum prontuário nas mãos já conseguem identificar se há uma 

demanda de hipertensão ou diabetes.  

Para realizar uma estimativa sobre quantos bolivianos tem HAS ou DM na unidade foram 

selecionados aleatoriamente 50 prontuários tarjados de HAS e 50 tarjados de DM. Destes, apenas 

6 eram hipertensos bolivianos (12%) e 3 diabéticos bolivianos (6%). Porcentagens muito baixas 

quando relacionadas às de gestantes e pessoas com tuberculose. A hipertensão e a diabetes são 

doenças que acometem mais a idosos e a maioria dos bolivianos que fazem acompanhamento na 

unidade são jovens, o que poderia justificar a baixa porcentagem de bolivianos nessas condições 

e não necessariamente que eles não sejam acometidos por elas. No estudo de Aguiar (2013) que 

faz uma comparação de imigrantes coreanos e bolivianos em São Paulo a prevalência de HAS e 

DM encontra-se que nos coreanos ela é bem alta e também é justificada pela idade dos usuários. 

Já nos bolivianos não é significativa a prevalência de dessas doenças crônicas.  

Por conta dessas análises e indagações sobre as demandas de saúde dos bolivianos na 

unidade, com a intenção de aproximar a literatura do campo de estudo e querendo identificar 

                                                           
9
 Linhas de Cuidado são políticas de saúde matriciais que integram ações de proteção, promoção, vigilância, 

prevenção e assistência, voltadas para as especificidades de grupos ou às necessidades individuais, permitindo não 
só a condução oportuna dos pacientes pelas diversas possibilidades de diagnóstico e terapêutica, mas também 
uma visão global das suas condições de vida (BRASIL, 2006, p.5). 
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quem eram os bolivianos para UBS Jd. Japão, em uma das reuniões de equipe da linha de cuidado 

de hipertensão e diabetes na unidade indaguei o porquê será que não tinham muitos prontuários 

de bolivianos tarjados de HAS e DM. 

Fiquei ouvindo o modo como os profissionais se posicionavam. Na reunião tinham duas 

enfermeiras, uma assistente social, dois educadores físicos, a gerente da unidade e eu como 

psicólogo-pesquisadora. Considero bastante interessante o que foi levantado. Naquele momento a 

população boliviana estava sendo observada em sua individualidade e singularidade, foi a 

primeira vez, desde que eu estava presente, que eles se tornaram assunto de uma reunião de 

equipe.  

Foi levantada a hipótese que a baixa prevalência de hipertensão entre eles poderia ser 

justificada pela alta altitude da Bolívia, interferindo nos valores da pressão arterial. Outra questão 

levantada corroborou com a literatura, a população usuária dos serviços da unidade é jovem, e 

nessa faixa etária a incidência de HAS/DM é menor, porém foi aventada a ideia de que essa 

população irá envelhecer e quais serão as ações dos profissionais de saúde para prevenção e 

acompanhamento quando necessário? Será preciso outras informações e materiais educativos 

adequados à cultura e à realidade deles. Outro problema de saúde apontado sobre essa população 

foi o uso abusivo de álcool nos jovens adultos.  

Os profissionais de saúde sugerem que algumas diferenças no autocuidado como higiene, 

alimentação e baixa imunidade podem ser consequências do abuso de bebidas alcoólicas. Esta 

questão foi de suma relevância para as análises futuras. A questão do uso abusivo de álcool foi 

um destarte para o pensamento em que este poderia estar relacionado à alta prevalência de 

violência doméstica e a refletir criticamente sobre essa questão conforme fui realizando as 

entrevistas e observações.  
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Sobre o uso abusivo de bebidas alcóolicas comecei a pensar se a violência contra as 

mulheres por parceiro íntimo não estaria também relacionado a isso. Há estudos que fazem uma 

associação do uso abusivo do álcool e da violência por parceiro íntimo (VPI) (VITÓRIA, 2014; 

ZALESKI et. al., 2010; OLIVEIRA et. al., 2009). 

O estudo de Vitória (2014) é uma dissertação que teve como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica de artigos que tratam da violência doméstica contra mulheres de alcoolistas. O 

estudo aponta que o uso abusivo de álcool pelo parceiro é um importante fator de risco para a 

perpetração da violência contra mulher.  

Zaleski et. al. (2010) compreendem que a VPI está intimamente ligada ao consumo de 

álcool e que os homens fazem maior uso do que as mulheres. O objetivo do estudo foi estimar a 

prevalência de violência por parceiros íntimos e o consumo de álcool durante os eventos dessa 

violência. No estudo de Oliveira et. al. (2009) o objetivo foi avaliar a violência física entre 

parceiros íntimos e examinar a associação entre a violência e variáveis sócios demográficas, uso 

de álcool e outros fatores relacionados. Concluem que é muito importante a associação entre o 

uso de álcool e risco de agressão entre parceiros íntimos. Todos os estudos ressaltam a 

importância de elaboração de políticas públicas que levem em conta esse problema e de mais 

estudos que avaliem essa associação.  

Contudo, é importante avaliar com cuidado os resultados destes estudos. O consumo de 

álcool e a perpetração da violência não tem uma relação de causa e efeito. A agressão contra a 

mulher pode ou não estar relacionada ao uso abusivo de bebidas alcoólicas assim como, nem todo 

homem que faz um uso exagerado da bebida é agressivo. É importante considerar a questão 

social do consumo do álcool. Fazer uso abusivo de álcool e outras drogas é também uma questão 

de sobrevivência, sobreviver ao sofrimento e ao frio (ADORNO, 2008). Cabe lembrar que na 

Bolívia faz muito frio e beber esquenta.  
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Assim, as principais demandas de saúde da unidade analisadas: TB, gestação e doenças 

crônicas apresentam significativas diferenças sobre a quantidade de bolivianos atendidos 

comparados a população local, justificadas pelas condições sociais, hábitos culturais, condição de 

imigrante e idade. 

 

O encontro com os sujeitos da pesquisa 

 

Foi de diferentes modos que fui me aproximando dos entrevistados. Seja por uma 

demanda do acolhimento da unidade, perguntando algo, por outros bolivianos que já me 

conheciam e me apresentavam. E, muitas vezes por conta das crianças. 

Conheci Lorenza e seu filho no corredor da unidade. A mãe estava aguardando, junto ao 

filho, atendimento com dentista. Fiquei surpresa ao observar a disposição dos lugares em que 

estavam sentados, comparados aos outros usuários da unidade. Diante de um longo corredor e 

vários lugares, preferiram os mais distantes e isolados das demais pessoas do ambiente. 

A estrutura da UBS tem dois corredores extensos nas laterais onde ficam localizadas as 

salas de atendimento e bancos - do tipo longarinas - em que os lugares são uns colados aos 

outros, para espera dos atendimentos. Nesse dia e depois reparando em tantos outros percebi que 

há um padrão em como as pessoas se acomodam na unidade. Os bolivianos costumam sentar em 

lugares afastados das outras pessoas ou ficam de pé. Eles, geralmente, não se aproximam nem de 

outros bolivianos. Preferem, novamente, passar despercebidos.   

Quando os vi no corredor, nesse dia, procurei aproximar-me deles. Puxei assunto sobre o 

dentista, sobre a beleza do seu sorriso e, então, sentei-me ao lado deles para conversar enquanto 

esperavam. Já havia terminado meu horário de trabalho, estava sem avental ou qualquer outra 

identificação que me associasse da função de profissional do serviço. Disse-lhes que estava 
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fazendo uma pesquisa sobre os bolivianos e que gostaria de conhecê-los mais, saber sobre suas 

histórias e trajetos no Brasil. Em princípio foi difícil ter a confiança para aproximar-me, mas aos 

pouquinhos a relação foi acontecendo. 

Marquei mais alguns dias para encontrá-la e conversarmos. Preferiu que fosse na própria 

unidade de saúde nos dias em que tinha consultas marcadas, pois assim não prejudicava seu 

horário de trabalho. Ir onde ela morava era inviável, pois o dono da empresa de costura não 

permitia pessoas de fora no local... Ela morava no trabalho  

Fui apresentada a Cecílio através de uma técnica de enfermagem que o conhecia e disse 

que ele ia ajudar muito na minha pesquisa. Foi muito bom encontrá-lo. Tem uma história de vida 

bem diferente. Natural de Cochabamba está no Brasil há trinta anos. Brinca e diz: “cheguei antes 

do SUS, em 1986”.  Vem de uma família muito humilde que morava no campo. Desde os oito 

anos, não morava mais com os pais, disse que seu pai queria que ele fosse alguém. Levou-o para 

cidade para morar com uma família rica, conhecidos dele. Disse que lá ia aprender o que 

precisava para conseguir o que queria. Ele estudou muito, em instituições muito rígidas, se 

formou em engenheiro de armamentos, foi militar na sua terra. Em 1892, foi para guerra das 

Malvinas. Disse que lá sim era sofrimento e que não tinha tempo para nada. Disse que o povo sul 

americano é muito discriminado por outros países da Europa. Consideram que riqueza é dinheiro, 

mas que nós temos a maior riqueza, a riqueza natural.   

Chegou ao Brasil quando não haviam muitos bolivianos aqui. Foi trabalhar com costura. 

Nos anos 90 trouxe seus dois irmãos da Bolívia. Casou-se a primeira vez com uma boliviana e 

teve dois filhos. Disse que na época era dono de 15 oficinas espalhadas por São Paulo e Osasco, 

mas com a separação perdeu tudo. “Sai do casamento com a roupa do corpo”. Casou-se depois 

com uma brasileira que era sua costureira em uma das oficinas. Disse que aprendeu muito com o 

jeito dela. Hoje considera que conseguiu tudo que queria. Que seu pai tem muito orgulho dele e 
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continuam na Bolívia até hoje. Ele manda dinheiro e vai visita-los sempre que pode, pelo menos 

duas vezes por ano. 

Conheci Wallace e Alice quando o filho de três anos foi encaminhado pela pediatra para a 

Psicóloga. Esta criança é argentina nasceu no trajeto dos seus pais entre a Bolívia e o Brasil. 

Nunca tinha ido à escola até chegar aqui. Os pais jovens vieram em busca de melhores condições 

de vida. Lá moravam na zona rural afastados de qualquer possibilidade de crescimento 

econômico. Plantavam para comer, viviam para plantar. Estão no Brasil há dois anos e nove 

meses. Quando chegaram a São Paulo o filho tinha três anos e não falava nada. Os pais souberam 

da UBS por indicação de outros bolivianos, pois precisavam de um atestado da pediatra para 

matricular o filho na creche. Então, marcaram consulta com o pediatra para a criança, mas não 

para eles, alegando falta de tempo.  

Romário foi um dos primeiros bolivianos com quem tive contato. Ele procurou o serviço 

de Psicologia por demanda espontânea em um dia perto da hora do posto fechar, umas 18h30. 

Estava angustiado, relatou que precisava de alguém para conversar, acabara de separar-se da 

esposa fazia uns dois meses. Está no Brasil já há bastante tempo, chegou em 2000. Sempre muito 

cuidadoso e educado para falar com as pessoas. Quando ele adentrava a unidade era reconhecido 

pelos colaboradores pela sua gentileza e pelo modo que conversava com todos, muitas vezes ouvi 

comentários sobre ele. Veio para o Brasil em busca de melhores condições financeiras.  Casou-se 

com uma brasileira e teve dois filhos. Depois da separação, sentia muito a falta das crianças 

queria ter a guarda deles, porém a mulher levou-os para fora do Estado de São Paulo e só 

conseguia acesso pelo telefone. Depois desse dia da procura espontânea, voltava pelo menos uma 

vez por mês para conversar. Foi ele quem traduziu para o espanhol o TCLE. Algum tempo depois 

com o projeto já aprovado pelo Comitê de Ética convidei-o para ser um dos sujeitos do trabalho. 

Ele aceitou. 
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Conheci Rosária em função do acolhimento da Unidade. Um dia a tarde, ela e sua mãe 

compareceram a Unidade para fazer teste de gravidez. Rosária estava muito chorosa, resistente 

em fazer o teste. Quando fez, o resultado foi positivo. Rosária entrou em desespero e então, a 

técnica de enfermagem encaminhou-a a Psicologia. Ficou aguardando na porta da minha sala 

enquanto eu terminava de atender outro usuário. Ela relatou que foi vitima de violência sexual 

por três homens brasileiros, a partir deste acolhimento, estabelecemos uma relação de parceria e 

confiança, que possibilitou que ela fosse uma das entrevistadas.  

Jolita foi apresentada a mim por outros bolivianos que me conheciam. Ela tem uma filha 

com epilepsia que precisa de acompanhamento de saúde. Antes, a levava para realizar o 

tratamento na Bolívia, contudo a situação financeira se agravou e não teve mais condições de 

levá-la. Alguns conhecidos orientaram-na a procurar-me para ver a possibilidade de eu ajudá-la. 

Ela foi em uma sexta-feira, na roda de acolhimento de saúde mental, no horário que a orientaram 

que poderia falar comigo. Após a roda fomos abrir cartão SUS, prontuário na UBS, marcar 

consultas para ela, a filha e o marido. Estabelecemos uma relação de confiança bem importante. 

Todas as dúvidas ou o que não entendia sobre a UBS ou sobre o que diziam a ela vinha procurar-

me. 

Elaine é uma boliviana com uma história de vida bastante sofrida. Perdeu os pais cedo, 

não tem irmãos e quando ainda na Bolívia sofria abusos sexuais e violência física nas casas em 

que trabalhava de empregada doméstica. Veio para o Brasil fugindo de toda a história que vivera 

lá. É a única boliviana que eu entrevistei que não trabalha com costura, mantendo o mesmo 

trabalho. Quando chegou ao Brasil começou a se relacionar com um paraguaio e, anos depois, se 

casaram. Tem um filho de oito anos que tem muita dificuldade na escola. Sua patroa orientou-a a 

procurar um psicólogo para o filho e foi assim que nos encontramos.  
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Quem eram eles? Perfil dos entrevistados 

 

“Romário”: 43 anos, chegou ao Brasil há 15 anos, natural de La Paz, separado há alguns 

meses, foi casado com uma brasileira. Trabalha no Brás em uma oficina de costura como 

modelista de peças, horário de trabalho e salário fixos de 9 horas diárias e aproximadamente 

R$2.500,00 por mês, mora fora do lugar de trabalho. Frequenta regularmente a igreja, 

Testemunha de Jeová. Vai a consultas clínicas, faz exames regularmente, fez o cartão do SUS há 

bastante tempo, não se lembra quando. Entende e fala bem o português. Tem dois filhos 

brasileiros. Relata que quando chegou suas condições eram bem diferentes.  

 

“Wallace”: 29 anos, chegou ao Brasil há dois anos, natural de La Paz, casado com uma 

boliviana há 4 anos. Trabalha no mesmo local em que mora, pega o trabalho no Brás com 

coreanos e produz as peças junto com a sua esposa, chegam a trabalhar 17 horas por dia. Tem 

uma renda familiar de R$900,00 a R$1200,00 por mês, recebe por peça - R$0,15 a R$2,00. Vai à 

igreja evangélica, de vez em quando. Fez o cartão do SUS quando soube que o cunhado estava 

com tuberculose, e a enfermeira solicitou teste de escarro para todos que moravam na casa. Não 

vai à unidade sempre, só se for pelos filhos e esposa, diz não falar muito bem o português, mas 

que entende bem. Tem dois filhos, um argentino e uma brasileira.  

 

“Alice”: 26 anos, é a esposa de Wallace, natural de La Paz, chegou junto com ele, 

mesmas condições de trabalho. Fez o cartão SUS quando ficou grávida da filha, vai a unidade 

pelos filhos. Depois que teve o bebê, há quase um ano, não tinha ido mais ao médico até 

descobrir que estava com TB. Diz não falar e não entender bem o português tem dois filhos, um 

argentino e uma brasileira. 
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“Rosária”: 22 anos, chegou ao Brasil há 5 anos, natural de La Paz, solteira, veio com a 

mãe e cinco irmãos – todos homens - quando tinha 17 anos. Pai veio antes para trabalhar e, 

depois, eles vieram. Trabalha com costura com a família, na própria casa em que moram. 

Confeccionam as peças encomendadas. Recebem por peça, trabalham 15 horas por dia. Ao total 

moram nove pessoas junto com as cunhadas, também bolivianas. A renda familiar corresponde 

em média a R$6.000,00. Família protestante, muito religiosa, vão a igreja toda semana. Fez o 

cartão SUS quando precisou ir ao hospital, há uns dois anos. Lá orientaram a procurar a UBS 

próxima da sua casa para ter consultas periódicas. Namora um boliviano que conheceu lá. Ele 

veio junto com os tios a trabalho um pouco antes dela. Relata que ela entende bem, mas sua mãe 

pouco fala, diz que é mais difícil aprender depois de certa idade. Não tem filhos.    

 

“Jolita”: 62 anos, chegou ao Brasil há 24 anos, natural de Santa Cruz. Casada da Bolívia, 

trabalha com costura junto com o marido, tem uma renda mensal em média de R$1.500,00, 

recebe por peça feita. Diz que atualmente não consegue trabalhar por tantas horas e que em média 

trabalha 12 horas por dia. Mora com o marido e filho na oficina de costura junto com outros 

bolivianos não familiares. É católica, mas não frequenta a igreja. Fez o cadastro do SUS há pouco 

tempo, dois meses, por indicação de outro boliviano. Foi em busca de tratamento para filha que 

tem epilepsia. A filha tem 26 anos é boliviana e sempre tratou dela na Bolívia ou em clínica 

particular no Brasil, porém atualmente está sem condições de pagar o tratamento. Relata que 

apesar de bastante tempo no Brasil ainda não fala muito bem o português.  

 

“Lorenza”: 38 anos, chegou ao Brasil há dez anos, natural de La Paz, trabalha como 

costureira mora no mesmo lugar que trabalha, seu horário costuma ser 15 horas de trabalho por 

dia. Lorenza teve dificuldade para falar da sua idade, disse que lá sua família não comemorava 
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aniversário, então não sabiam quantos anos tinham. Os irmãos também estão no Brasil, moram 

próximo, mas em outra oficina. Mora com o filho e outros bolivianos não familiares. É solteira. 

Tem uma renda mensal em média de R$900,00, fez o cadastro no SUS quando ficou grávida há 

cinco anos, entende e fala bem o português, é católica, mas não frequenta a igreja. Tem um filho 

brasileiro de quatro anos, o pai da criança é boliviano, mas não assumiu o filho e foi embora.  

 

“Cecílio”: 54 anos, chegou ao Brasil há 30 anos, natural de Cochabamba, é casado com 

uma brasileira há 12 anos. Trabalha e mora na própria oficina, faz os cortes de panos e repassa 

para outras oficinas da região. Ele e a esposa vendem roupas na “feirinha da madrugada”. 

Trabalham 17 horas por dia. Tem uma renda familiar mensal em média de R$7.500,00.  Quando 

chegou ao Brasil ainda não tinha o SUS, dizia que a saúde era melhor. Fala bem o português e 

outras línguas, já morou em outros países, Bélgica e Argentina. Era católico, mas atualmente tem 

frequentado o Templo de Salomão. Tem dois filhos do primeiro casamento e um filho de 11 anos 

do atual casamento.  

 

“Elaine”: 35 anos, chegou ao Brasil com 18 anos, natural de La Paz, é casada com um 

Paraguaio há 9 anos. Trabalha como empregada doméstica em uma casa de família e em um hotel 

trabalha, em média 10 horas por dia. Mora em outro local com o filho, marido e outra família de 

bolivianos. Tem uma renda familiar mensal em média de R$1.800,00. Fez o cartão do SUS 

quando ficou grávida do filho há nove anos. Relata que não considera que fala bem o português, 

mas que entende bem. É católica, contudo não vai muito à igreja. Ela tem um filho brasileiro.   
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Tempo, trabalho, lazer...  

 

Os hábitos do usuário boliviano na unidade e ao redor dela são muito interessantes e 

sempre balizados por um indicativo temporal: dias de semana e finais de semana; manhã, tarde e 

noite. Esses horários são sempre condicionados ao trabalho, justificando essas práticas pelo 

tempo que precisam se dedicar a ele. A grande maioria trabalha mais de 15 horas por dia e 

precisam produzir para ganhar. Então, todo o cronograma diário é realizado a partir do tempo de 

trabalho.  

Logo cedo, de segunda a sexta-feira, notam-se os pais levando as crianças à escola, os 

mais novos carregados nas costas e os maiorzinhos levados pelas mãos. Durante à tarde dos dias 

de semana, são poucos bolivianos que são visíveis nas ruas, tanto adultos quanto crianças, na 

grande maioria são mulheres que sempre com passos apressados andam pelo bairro. Uma vez 

parei uma delas para perguntar para onde ela ia com tanta pressa, ela respondeu: “preciso 

trabalhar, tenho hora, tenho hora”. Conversando com elas percebi que transitam pelas ruas do 

bairro muitas vezes para ir pegar o trabalho e/ou materiais para produção das roupas no Brás, 

principalmente com os coreanos ou para fazer compras para casa e que precisam voltar logo, 

porque os maridos e os donos das oficinas brigam se demoram.  

Aos domingos sempre acontecem os jogos de futebol masculinos. Logo cedo ocupam as 

quadras para jogar e os filhos também participam desse momento. Os que não jogam ficam na 

praça brincando com outras crianças. Domingo é o dia de jogar futebol, é o dia de folga, é o 

único dia que eles não trabalham. As mulheres pouco saem aos finais de semana, elas ficam 

limpando a casa, dizem que é no final de semana que lavam as roupas e que arrumam tudo para a 

semana seguinte. 
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Frequentam a unidade de saúde geralmente no final do expediente ou bem no inicio da 

manhã. Relatam que não podem se atrasar, que o patrão “briga” e que precisam ir logo. Mesmo 

dizendo que é possível fazer declaração de comparecimento, alegam que esta não é aceita ou que 

ganham por peça, que precisam produzir, que não podem parar muito tempo de trabalhar. Alguns 

são donos dos próprios negócios e, mesmo estes, relatam que não há tempo, que tudo o que foi 

conquistado foi com muito esforço e não dá para parar, têm contas para pagar.   

Na feira livre que acontece às quintas feiras pela manhã, na rua de cima da UBS, eles têm 

o hábito de ir ao final da feira, perto de seu término, pegando os alimentos colocados de canto, 

que caso não pegassem, iriam para o lixo, a famosa “chepa”. Vão sempre acompanhados. Pais, 

filhos e conhecidos, fazem a feira juntos e depois ficam nos cantos conversando, sempre com um 

olhar observador e atento, com a intenção, talvez, de perceber o que os cercam e o que acontece 

ao redor. O olhar é muito expressivo forte e ao mesmo tempo desconfiado quando visto, pois 

muitos ficam de cabeças baixas, 

Esse modo de ocupar o território é uma relação mista de invisibilidade e visibilidade. O 

estudo de Lasevitz (2011) procurou realizar uma etnografia sobre tensão entre visibilidade e 

invisibilidade no universo dos bolivianos que vivem em São Paulo. Nesse estudo é possível 

perceber algumas tensões e relações muito importantes sobre o modo como eles ocupam o espaço 

da cidade. São “invisíveis” quando não são vistos nas ruas por ficarem tanto tempo fechados 

trabalhando, são “invisíveis” no sentido de como algumas pessoas se comportam ao cruzarem 

com eles na rua. Todavia, a visibilidade toma cor e força quando olhado para as vitrines das lojas 

no Brás. Ou, quando são manchete de notícias por serem “encontrados” presos e explorados em 

locais insalubres de trabalho. 

Compartilhando com a ideia de Lasevitz (2011), na realidade encontrada nesse estudo 

também foi possível perceber esta mesma relação entre visibilidade e invisibilidade. Os horários 
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de dias de semana em que são vistos na rua, são nos horários de levar ou buscar as crianças na 

escola, ou ir à “chepa” da feira. Antes, ou depois, é difícil encontrá-los. No entanto, tornam-se 

visíveis quando nos dias antes do recolhimento do lixo urbano notam-se, nas esquinas das ruas, 

imensos sacos com restos de tecidos na calçada, são registros para garantir a não invisibilidade. 

Quando, se passa na rua e veem-se aqueles sacos de tecidos, logo associamos e confirmamos que 

eles estão por aqui. 

Dentro do serviço de saúde, muitas vezes são desapercebidos. Poucos são os que 

conversam com eles. Até entre conterrâneos é difícil vê-los próximos uns dos outros. Geralmente 

ocupam os lugares mais isolados da unidade, um cantinho. Entretanto, os profissionais de saúde 

falam deles, os colocam no plano da visibilidade quando precisam ser notados, pela determinação 

dos protocolos, nas notificações de tuberculose, na “negligência” de cuidados com as crianças ou 

pelas duas tiras vermelhas do teste de gravidez.  

Eu perguntei quando eles se divertiam, as respostas consistiram em “quase nunca”, “não 

se diverte”, “não tenho tempo para isso”, “nunca”, “eu não sei o que é se divertir”. Alguns não 

entendiam a pergunta, parece que se divertir está muito longe e que não faz sentido para vida 

deles. Investiguei um pouco mais sobre isso e passei a perguntar: Você sai? Quando? Para onde? 

Todos foram unânimes em dizer que sair só de domingo e que é raro. Quando saem vão para 

alguma praça, parque ou à igreja. Entre os homens, há um prazer em comum, algo que fazem 

para se divertir, o futebol, corroborando a pesquisa que estudou a influencia do futebol na vida 

dos bolivianos (ALVES, 2011). Contudo, todos lamentam o fato de não se divertirem, sempre 

ouvia “eu gostaria de me divertir, mas preciso trabalhar”. Perguntei também se na Bolívia se 

divertiam, e ouvi: “não dá para se divertir em um lugar tão pobre, com tanto sofrimento”. 

Outros disseram que quando estavam na Bolívia eram crianças, então se divertiam mais, 

brincavam no campo, de bola e boneca. Para eles, se divertir é poder estar bem para trabalhar e 
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dar melhores condições de vida para os filhos. Todos os bolivianos com quem conversei e tem 

filhos percebem neles a estrutura da vida, é por quem fazem “tudo”.  

Sobre “o quê o lazer tem a ver com saúde”, poucos fizeram essa relação explícita. A 

maioria disse que “um pouco”. Ouvi também sobre isso: “Eu não posso me divertir e tenho 

saúde. Eu preciso ter saúde para trabalhar”. Lazer parece estar muito mais relacionado ao 

trabalho do que a saúde. O eixo central da vida deles é trabalhar, a partir deles outras conexões se 

formam. 
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Saúde 

O que os bolivianos entendem por “saúde”? 

 

Essa é a principal pergunta que motivou o trabalho. Obtive várias respostas, mas uma 

mais que todas, fez muito sentido. Parece que possibilitou a compreensão do modo como se 

percebem, como se posicionam no mundo, nas relações.  

Ouvi no decorrer da pesquisa várias coisas sobre saúde que se assemelhavam com o que 

entendemos por saúde. Saúde é “ter vida boa”, “ausência de doença”, “é estar bem”, “viver 

bem”. Wallace, um dos entrevistados, disse que para ele saúde era “se prevenir de enfermidades 

do nosso corpo, que é se preocupar com a saúde não maltratando o corpo”. Questionei o que 

seria maltratar, ele respondeu que era “não comer bem, não cuidar do que fazia bem para cada 

um. Na Bolívia as comidas eram mais naturais e que não faziam mal, que tudo vinha da terra”.  

Foi Lorenza que possibilitou outros questionamentos, diferente de tudo que eu já havia 

pensando. Para ela, saúde é “poder cuidar da própria vida, ser autossuficiente e não ter 

doenças”. Nessa pergunta ela tardou-se um tempo para responder. É como se nunca tivesse 

parado para pensar sobre isso. Perguntei o que queria dizer com cuidar da própria vida, e ela 

refere “ter autonomia, não depender de outra pessoa”.  

Para mim essa resposta foi bastante inusitada. Muito interessante pensar saúde nessa 

perspectiva. Para ela saúde tem a ver com autossuficiência. Ser autossuficiente é ter saúde, ou 

seja, é conseguir estar bem para cuidar de si. É resistir à opressão, ao regime de vida quase 

escravo, a todo sofrimento social vivenciado. Instigada por esta associação, pesquisei na internet 

as palavras-chave: “saúde e autossuficiência”. Surpreendi-me com um artigo que trata da vacina e 

imunização na saúde pública (RAW; HIGASHI, 2008). O artigo traz a ideia que a vacina tem a 

ver com imunização, com resistência, com possibilitar ao corpo ser autossuficiente para se 
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proteger. Quando ela disse que ter saúde era ter autossuficiência ela pode ter desejado dizer, 

também, que ter saúde é tornar-se resistente ao que pode te destruir, o trabalho, o sofrimento 

social, as privações, as condições de vida precárias.   

Nos encontros que tive com Lorenza falamos bastante da desconfiança dela em relação às 

outras pessoas, em estar ‘calejada’ de todo o sofrimento que passou e por isso nesse contexto ter 

saúde é ter autonomia, ser autossuficiente, é deixar o corpo imunizado, protegido, resistente. Essa 

afirmação faz muito sentido se pensarmos no processo de vida, no sofrimento que passam na 

Bolívia e depois quando estão aqui e precisam ser imunizados, resistentes para suportar tantas 

horas de trabalho, tantos olhares repressores, tantos ‘nãos’. 

Já doença é ter alguma enfermidade, é sentir dor, é não poder trabalhar. E, é nessa 

condição que eles procuram a UBS, quando estão impossibilitados de trabalhar. Enquanto é 

possível produzir, resistem à dor. 

Outra condição de procurar a Unidade de Saúde é pela saúde dos filhos. A abertura do 

cartão SUS e início do acompanhamento na unidade estão sempre relacionados ao filho. Quando 

ficam grávidas, para realizar o pré-natal e, depois, quando precisam levar o filho para vacinar, 

para fazer inalação, para “passar” com a pediatra, com a psicóloga, com o dentista. As mulheres 

com quem conversei levam os filhos à UBS, mas não vão as suas consultas depois que os filhos 

nascem. Para si próprias, nunca tem tempo. 
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Práticas de cuidado com a saúde... 

 

Suas práticas de cuidado com a saúde não são muitas. Dizem que não tem tempo para se 

cuidar. Muitos relatam que dificilmente ficam doentes e que na Bolívia nunca foram ao médico. 

Cecílio relata que não tem nenhum problema de saúde “não cuido muito, como pouco açúcar, 

sal, gordura, tomo bastante chá, eu não fico doente, nunca precisei ir ao médico na Bolívia. Lá 

na Bolívia as pessoas não comem tanto doces, colocam muito pouco sal na comida. Eu nunca vi 

ninguém com diabetes e pressão alta na Bolívia”. Então eu perguntei, qual problema de saúde 

que eles têm? As respostas foram: “eles morrem por causa do pâncreas. Espera, eu vou explicar! 

Lá eles bebem muito, sabe, pinga? Então, em La Paz as pessoas bebem demais, todos os dias. 

Morrem muito jovens.” E, como eles cuidam? “Cuidam com ervas, muitas folhas, chás, não tem 

médico para ir, é muito caro, por isso acabam morrendo cedo”. 

Wallace disse que antes de virem para cá, não se recordam de terem ido ao médico. Relata 

que na Bolívia só se vai ao médico quem tem dinheiro ou mora na cidade. Disse que nunca foi ao 

médico lá, que quando ficava doente a própria família realizava o cuidado. Disse também: “meu 

pai teve hipertensão e fez tratamento caseiro, comia todos os dias muito alho e se curou”. 

Indaguei-o sobre como era esse tratamento a que se referia, respondeu-me que “dando chá de 

algumas ervas, e colocando folhas de coca sobre o corpo nas regiões em que há dor, em cima da 

barriga para passar à cólica, por exemplo, eles sabem o que tem que tomar para ficarem bons”. 

Para eles, esse modo de cuidado à saúde é tão natural, não precisa de um saber científico, é o 

conhecimento da vida, da experiência. Conhecem a si e a natureza “Eles sabem o que tomar para 

ficarem bons”.  

Lorenza também relata que nunca tinha ido a hospitais ou postos de saúde antes. Quando 

ficava doente, tomava chás, cobria o corpo com folhas, lavava ferimentos com urina humana. 
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Jolita relata que apesar da Bolívia não ter tantos médico e ser difícil o acesso aos serviços de 

saúde, por tantos anos continuou levando a filha para se tratar lá, por considerar que entendem 

mais, sente mais confiança. 

Romário e Elaine, talvez pelo trabalho e contato com outras pessoas, que não são 

imigrantes bolivianos, têm práticas de saúde mais parecidas com as nossas, parecem ter se 

apropriado bastante da nossa cultura. Eles vão regularmente ao médico fazer exames de rotina. A 

alimentação também já não é mais a mesma, pouco comem comidas bolivianas, diferente dos 

outros entrevistados.  

Os hábitos de alimentação continuam muito parecidos com o que tinham na Bolívia. 

Comem muito frango, sopas, grãos, verduras e leguminosas. A alimentação na Bolívia é 

principalmente composta por cereais, legumes e verduras, lá dificilmente comiam carne devido às 

condições financeiras.  

Uma questão importante é a saúde bucal. O sorriso do boliviano muitas vezes é formado 

por cáries, dentes substitutos ou ausência de dentes. Mesmo crianças de três, quatro anos já 

sofrem por conta de dor de dente. É alta esta demanda na Unidade. Durante a conversa procurei 

entender o porquê. Contaram-me que lá na Bolívia a água que eles usam não é fluoretada. Além 

disso, geralmente não usam escova e creme dental para higiene bucal limpam os dentes com 

palha de milho, comendo maça ou frutas duras.  

O uso abusivo de álcool foi um assunto muito comentado durante as entrevistas. Muitos 

falaram que os bolivianos bebem demais e que isso é um problema de saúde, que eles precisam 

parar de beber. Alguns disseram que bebem para suportar as cargas de trabalho, as dificuldades 

financeiras, que é o modo como enfrentam as dores, sejam físicas ou emocionais. Na conversa 

com Cecílio percebe-se que na Bolívia também há uma prática beber em demasia.  
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Um assunto importante sobre as práticas de saúde foi a questão da morte. Lorenza me 

contou que determinado dia seu pai estava doente e que ela iria para Bolívia visita-lo. Algumas 

semanas depois a vi de novo e perguntei como ele estava, se a viagem tinha sido boa. Ela relatou 

que não foi para a Bolívia porque foi assaltada no dia em que foi resgatar o dinheiro para pagar as 

dívidas e comprar as passagens. Tinha R$4.000,00 na bolsa. Os assaltantes a abordaram na saída 

do banco. Confia que eles sabiam que ela resgataria o dinheiro dela naquele dia, nunca tinha sido 

assaltada nesses quase 10 anos que estava aqui, ficou muito assustada.  

Nessa mesma semana seu pai faleceu na Bolívia e ela não pôde ir ao seu sepultamento. 

Percebo que apesar de toda tristeza e pesar por conta disso encara a morte como algo natural, 

parte da vida. Além disso, chamou minha atenção que ela, em nenhum momento, disse que “só 

não viu o pai porque foi assaltada”, porque “esse país é isso ou aquilo”, ou “essas pessoas”, enfim 

não responsabilizou nada nem ninguém pelo que ocorreu e pela sua tristeza, como vemos 

habitualmente. Morrer, para ela, é algo natural.  

Além dela Alice, Elaine, Jolita também falaram bastante dessa questão do adoecimento e 

como consequência a morte de pessoas queridas e familiares. Todas com essa convicção que 

morrer faz parte e não se sofre por conta disso. Sofre muito mais saber que as pessoas que 

deixaram na Bolívia estão sofrendo, estão com dor e não há nada que eles possam fazer. Ouvi até 

que morrer na Bolívia às vezes é melhor do que passar tanta privação. 
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Sentir-se cuidado: Profissionais de saúde, relação com a Unidade de Saúde... 

 

Lorenza diz sentir-se respeitada pelos profissionais da Unidade mas não cuidada. Fiquei 

um bom tempo pensando nisso. O que queria dizer, significava, sentir-se respeitada, mas não 

cuidada? Ao longo de nossas conversas, entendi que ser respeitada seria receber os serviços de 

saúde necessários, do ponto de vista técnico, ou seja, os profissionais realizam o que é previsto. 

Todavia, sentir-se cuidada tem a ver com acolhimento, com afeto, com empatia, com implicação.  

Em outras conversas pude perceber que era assim para a maioria dos bolivianos. Sentem-

se respeitados pelos profissionais da Unidade de Saúde, contudo não se sentem cuidados. 

Algumas pessoas disseram-me “Eles atendem, fazem o que tem que fazer, mas não cuidam, 

sabe? Com carinho... sinto que fazem diferença porque a gente é de fora, tratam melhor os 

brasileiros”. Sobre a gestação muitas mulheres contaram que ouviram várias vezes, de 

profissionais da unidade, que “vocês vêm aqui só para fazerem filhos, precisam usar camisinha”. 

Para elas isso não é desrespeito (quando perguntado se sentem respeitadas), porém é falta de 

cuidado. Eu percebi que esse cuidado é a questão afetiva, humana, de serem sensíveis ao que elas 

passam, a quem elas são. 

Wallace e Alice dizem se sentir bem na unidade de saúde, pois voltam para casa com 

resultado. “Resultado?” - Eu questiono. “Sim, tem o serviço de saúde prestado”. Isso aparece 

tanto nesta, quanto em outras entrevistas. A relação com o Serviço de Saúde é a prestação do 

serviço, a tecnicidade dos atos. Em nenhum momento dizem “se sentir bem”, por sentirem-se 

acolhidos, ou por qualquer outro motivo que perpasse o viés do afeto. 

Perguntei, também, a eles, se sentiam algum tipo de preconceito. Relatam que o 

preconceito vem dos próprios bolivianos que eles sentem muita inveja um do outro por conta das 

conquistas e dinheiro que cada um ganha aqui. Dizem que são muito observadores e 
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desconfiados, que não tem amigos brasileiros, só com alguns bolivianos que já conheciam 

quando viviam na Bolívia.  

Os irmãos de Alice estavam com TB. Para eles era muito difícil ir à unidade por causa do 

tempo que perdiam de trabalho. No começo, os irmãos resistiram para iniciar o tratamento da TB, 

mas com a insistência da irmã, decidiram fazê-lo. O motivo de não quererem ir também, era a 

dificuldade de entenderem o idioma e se fazerem entender. Chegaram há um ano no Brasil e não 

falam português. Vieram depois da irmã. Foram trabalhar em uma oficina de costura em que 

foram enganados pelo dono e depois que ficaram doentes foram despejados do lugar que 

moravam e trabalhavam. Depois disso foram morar com a irmã e cunhado em uma casa muito 

pequena e se amontoavam junto às máquinas de costura e aos panos.  Já passaram por muitas 

dificuldades nesse tempo que estão aqui. Tiveram que mudar-se, o dono pediu a casa e perderam 

todo o valor do depósito. Ficaram sem ter condições de comer, mas mesmo assim quando eu 

perguntava o que os fazia estar aqui, diziam que era melhor, que aqui era bem melhor em tudo 

quando comparado à Bolívia. 

No decorrer da pesquisa Alice engravidou, seus irmãos tiveram TB e desse modo, todos 

“precisaram” (sob a perspectiva dos profissionais de saúde) e/ou foram coagidos (sob a 

perspectiva deles) a acessar e usar a UBS. Colaborando com a ideia que só acessam o serviço 

quando há uma demanda iminente, ou seja, quando não cabem outras opções. 

Quando a Alice ficou grávida, me procurava para perguntar tudo que não entendia sobre 

os exames e sobre o que a médica tinha dito. Passei a ser a pessoa em que eles podiam confiar e 

sentiam-se seguros para conversar e responder às suas dúvidas. Fico pensando em quantas 

bolivianas engravidam e não tem alguém para confiar, para esclarecer suas dúvidas, como deve 

ser esse longo período gestacional submerso nesse mar de angústias, medos e “não-saberes”. 
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Já existem trabalhos publicados sobre isso. O estudo de Madi (2009) percebeu que a 

cultura desencadeia grandes dificuldades para gestantes bolivianas, seja pela linguagem, pelo 

difícil acesso às residências, devido às condições que moram - no mesmo local de trabalho pela 

situação de ilegalidade em que vivem e, mais ainda, pela própria gestação como fenômeno 

biológico que cada cultura percebe, cuida e entende de um jeito.   

Quando foi realizado o diagnóstico de tuberculose dos irmãos, os profissionais de saúde 

falaram muita coisa para Alice que a deixou muito triste e preocupada. Disseram que ela não 

podia deixar de se cuidar, que a neném poderia nascer com problemas e que poderia não resistir 

se ela pegasse TB, que a responsabilidade se isso acontecesse era dela, que ela era mãe e 

precisava cuidar da filha. Falaram de um modo que além da responsabilidade que ela já sentia, 

passou a ficar apavorada sentindo-se suja, negligente como mãe, incapaz de exercer sua função 

materna.  

Desse modo, vai se construindo uma relação bastante difícil entre a usuária e o Serviço de 

Saúde. Sente-se submissa aos profissionais. Obrigada a pensar, agir e se posicionar do jeito como 

eles querem e não do modo como ela considerava adequado enquanto pessoa/mãe/irmã. 

Concomitante ao período conturbado da gestação as coisas foram se acertando. 

Conseguiram alugar um local para trabalhar e morar, os irmãos fizeram o tratamento para 

tuberculose, o filho apresentou uma melhora significativa após ir para escola e fazer 

acompanhamento no CAPSi.  

Quando a neném nasceu tive uma grata surpresa, trouxeram-na para eu conhecê-la e a 

batizaram com meu nome. Senti isso como um reconhecimento, um agradecimento por permitir o 

contato, a relacionar-me com eles, a proporcionar que eles pudessem ter um lugar. Senti que da 

mesma maneira que eu me permiti adentrar no universo deles, a compreendê-los, a contra partida 
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também aconteceu. A etnografia comporta essa relação de reciprocidade, de permitir-se afetar e 

ser afetado.  

Romário disse que como chegou há bastante tempo na unidade tem uma boa relação com 

todos os profissionais. Disse “eu já me sinto de casa”. Elaine diz que nunca tinha ido ao médico 

e que agora poder ir e conversar com eles é muito bom, por isso não liga quando eles são grossos 

ou quando não dão muita atenção. Rosária foi a única que claramente disse que não se sente 

respeitada pelos profissionais de saúde. Relatou que quando foi ao hospital para receber os 

primeiros atendimentos após ter sofrido violência sexual sentiu que foi negligenciada pelos 

profissionais. “Pareceu que eles não acreditaram em mim”.  

Assim, percebe-se que a relação que eles têm com os profissionais de saúde é de gratidão 

e reconhecimento pelo serviço prestado, apesar de não se sentirem cuidados, sentem que é 

oferecido o tratamento que precisam ter. Ir à unidade de saúde e ser atendido é ter um olhar que 

poucos tinham tido. 

Ficou claro que a procura pela UBS é escassa e está sempre relacionada a um problema 

sério de saúde que não é possível ser resolvido sem ajuda especializada. O cuidado à saúde das 

crianças é diferente, levam-nos nas consultas de acompanhamento periódico e resistem muito 

menos na decisão de levar ou não a unidade de saúde.  
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Relações de gênero e violência contra mulher 

 

Um aspecto que com o decorrer do trabalho, considerou-se importante destacar sobre as 

práticas de saúde dos bolivianos, foi à questão de gênero. Este viés está imbricado no modo como 

as relações acontecem.  As famílias são direcionadas pelo que o homem da família determina. 

Diferente de muitas famílias brasileiras é o gênero masculino que responde às demandas de 

cuidado, a responsabilidade com a escola e com a educação.  

Nas famílias em que o pai vive com a mãe e a criança, geralmente é ele o responsável por 

levar à escola e à Unidade de Saúde, sendo muito presente na vida dos filhos. No caso de 

separação, é tão comum os filhos ficarem com o pai quanto ficar com a mãe, diferente da cultura 

brasileira. Há uma relação de gênero visivelmente determinada.  

Dentro da Unidade de Saúde essa relação também é visível. Nas consultas é o homem 

quem fala e a mulher só concorda com o movimento da cabeça. Na maioria dos casos é possível 

perceber que ele domina melhor o idioma e por isso também fala mais. Mesmo nas consultas com 

a ginecologista ele entra junto e responde ao que o médico pergunta. Ouvi muitos profissionais 

falarem sobre isso de diversas maneiras: no sentido de indignação, de valorização da atitude e de 

considerar machismo.  

 

 ‘É o homem que fala, a mulher fica calada não responde a nenhuma pergunta. Tem 

vezes que já pedi para o homem se retirar da sala porque a consulta era para ela, 

alguns ficam emburrados e tem mulher que diz que não, que ele pode ficar’. 

 

‘É muito bonitinho ver o cuidado que eles têm com elas, respondem tudo, 

acompanham em tudo, queria que meu marido fosse assim’.  
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‘Eles são muito machistas, não sei como elas aguentam’. 

 

A educação dos filhos é muito rígida e consideram que bater é o melhor para educar. 

Relatam que eles também apanharam muito e por isso são “alguém na vida”. Escutei de diversos 

modos, por vários homens, que “só o sofrimento faz a gente crescer e aprender”. Que “a gente só 

consegue algo na vida com sofrimento”. Isso deixou nas entrelinhas que talvez, seguindo essa 

visão, eles não são explorados e o que passam hoje em São Paulo, é o modo que eles têm para 

conseguir o que desejam. Muitos apesar de cansados não se importam em trabalhar tantas horas 

por dia. Sentem-se agradecidos por terem a oportunidade de trabalho.  

Essa relação de gênero também perpassa a questão da violência doméstica, importante 

problema de Saúde Pública no Brasil e na Bolívia (AGUIAR, 2013; BIAGOLINI, 2015). É 

comum a violência física e psicológica do pai contra esposa e filhos. Durante o tempo da 

pesquisa pude acompanhar alguns casos de violência contra a mulher e filhos. Considera-se que 

esse fator possa ser um disparador para futuras pesquisas que abordem a violência contra mulher 

nas famílias de bolivianos que vivem no Brasil.  

Na UBS, apesar da violência nas famílias ser algo velado, pouco abordada, enquanto eu 

realizava o trabalho de campo chegaram algumas mulheres vítimas de violência. Acompanhei o 

caso de “Alice” e “Alexandra”, vítimas de violência doméstica por parceiro íntimo. As duas 

mulheres tiveram muita dificuldade em falar sobre isso, chegaram com outra queixa na unidade e 

após escuta pode-se perceber que a queixa relatada velava outro problema. A queixa da violência 

fica velada sob outra queixa, dor no corpo, agressividade, tristeza, embotamento social etc.  

“Alice” apanhava do marido com frequência, ele a chutava, arrastava pelo chão, batia a 

cabeça dela na parede. Justificava suas atitudes devido às dívidas financeiras. Ela foi uma das 

entrevistadas e pude acompanhá-la por bastante tempo. Com isso pude perceber mudanças de 
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atitude após acolhimento pela equipe de saúde. Foi acolhida pela equipe, sensibilizada em relação 

aos seus direitos e as Leis que orientam a violência contra a mulher no Brasil. Quando 

sensibilizada a ir à delegacia realizar Boletim de Ocorrência (B.O.) disse: “não adianta não, uma 

amiga minha boliviana foi na delegacia de polícia para fazer B.O. e o policial disse na cara 

dela: ‘eu não vou fazer não, você é boliviana e para vocês apanhar é normal, amanhã você está 

com ele de novo e vai pedir para retirar a denúncia’. Eles acham que a gente que deixa que é da 

nossa cultura.” Alice, atualmente, com o marido, mas não tem mais relações sexuais com ele. 

Relata que ainda sente muita mágoa. Conseguiu se empoderar e em um dia disse que nunca mais 

ia deixá-lo bater nela. Eles dormem em camas separadas e ele insiste sempre que eles voltem a 

viver maritalmente. Ela resiste e diz a equipe: “eu não vou mais apanhar, já apanhei muito da 

vida, já sofri demais para vir apanhar aqui”. 

“Alexandra” chegou um dia no acolhimento dizendo que estava com muitas dores no 

corpo. Não conseguia muito descrever como era a dor e o que tinha provocado. A técnica de 

enfermagem que realizou o acolhimento chamou-me como psicóloga da unidade, pois considerou 

muito estranha a queixa trazida. Em um primeiro momento não consegui extrair muita coisa de 

Alexandra. No final do acolhimento disse a ela que estava fazendo uma pesquisa sobre os 

bolivianos e se podia conversar com ela em outro dia sobre isso. Ela, apesar de muito tímida, 

aceitou. Foi muito difícil minha aproximação com ela, bastante resistente para falar, mas 

conseguimos criar um espaço de confiança e, em um dia que foi levar o filho para fazer inalação 

na unidade, me procurou para dizer que tinha uma dor no estômago que não passava. Após um 

tempo de conversa disse que as dores no corpo eram resultados das agressões do marido. Disse 

que o marido era muito nervoso e que batia nela e nos filhos. Ela tem três filhos. Está aqui há uns 

10 anos. Pais e irmãos vieram da Bolívia também, mas não moram juntos. Ela trabalha em casa 
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costurando com o marido e outros bolivianos que não são parentes. O marido é agressivo, pois 

acha que é desse modo que eles vão aprender: ela a ser mãe e os filhos a se comportarem.  

Além da violência doméstica acompanhei dois casos de violência sexual. “Rosária” de 22 

anos e “Marina” de oito anos. “Rosária” foi uma das entrevistadas. Ela foi vitima de violência 

sexual por três homens brasileiros. Ela está no Brasil desde os 17 anos. Toda a família trabalha 

com costura. No dia do incidente, estava em uma avenida movimentada da Vila Maria, tinha ido 

ao banco pagar as contas que os pais pediram, quando parou um carro ao seu lado três homens 

saíram a colocaram em um carro, com vidros escuros e os três abusaram sexualmente dela. Disse 

que o pai e os irmãos jamais acreditariam nela, então pediu ajuda para mãe. Foram ao hospital, 

mas relata que os profissionais de saúde pouco se importaram com o que tinha sofrido. “Parece 

que eles não acreditaram em mim”. Foi a UBS fazer teste de gravidez e esse foi positivo, estava 

muito angustiada com a possibilidade dessa gestação ser fruto do abuso vivenciado. A 

ginecologista da unidade teve uma postura muito fria, disse que se foi fruto ou não do abuso 

agora ela ia ter que cuidar. Submetendo-a há uma decisão dela e não da usuária. Felizmente pelo 

período gestacional foi possível concluir que o pai da criança era seu namorado, o que ajudou 

muito no processo de enfrentamento de tudo que acontecera. 

A violência contra mulher é uma questão ainda negligenciada em muitos serviços, que 

precisa ser levada mais a sério. O modo de atuação da profissional demonstra uma violência 

institucional
10

 grave. Realizar aborto após estupro é legalizado no Brasil e cabe a mulher decidir 

se vai realiza-lo ou não. A postura da médica além, de ser uma violência, não foi ética, não 

respeitou em nenhum momento os valores do outro. No capítulo sobre as Políticas de Saúde 

                                                           
10

 Segundo Ministério da Saúde, “violência institucional é aquela exercida nos/pelos próprios serviços públicos, por 
ação ou omissão. Pode incluir desde a dimensão mais ampla da falta de acesso à má qualidade dos serviços. 
Abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários e profissionais dentro das 
instituições, até por uma noção mais restrita de dano físico intencional” (BRASIL, MS, 2001, p. 21). 
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procurou-se tensionar a questão do abuso de saber-poder dos profissionais, que se sentem no 

direito de decidir o que será feito no corpo do outro. A médica por ter um saber específico sente-

se no direito de determinar as ações sem considerar o desejo, a vontade de quem vai se submeter 

aos procedimentos e condutas.  

Mais uma vez percebe-se o problema da má formação dos profissionais que não estão 

devidamente qualificados para trabalhar com temas tão sensíveis ao humano, como é o caso da 

violência. A saúde vai para além do biológico/médico, também, social.   

“Marina” tem oito anos ela foi abusada sexualmente pelo dono da oficina que sua mãe 

trabalhava. Tem um irmão mais novo, três anos. Em uma noite fria, a mãe saiu para comprar pão 

para eles jantarem e deixou os dois em casa. Eles moram na oficina que a mãe trabalha e em 

outros quartos moram outras famílias de bolivianos. Cada família tem o seu quarto. No momento 

que a mãe saiu, o dono da oficina entrou no quarto e abusou sexualmente da criança. A mãe 

quando chegou ficou horrorizada, a filha estava com muita dor e sangrando. O homem que fez 

isso não foi punido e a mãe teve medo de denunciá-lo. Ela levou a criança na unidade no dia 

seguinte, foram realizados todos os procedimentos de praxe, contudo a mãe não aceitou 

denunciar. Ela foi levada junto com os filhos para um abrigo. 
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O papel da criança: como estão os “bolibrasileirinhos”? 

  

Com o decorrer do campo considerou-se importante falar sobre as crianças, já que para as 

famílias de bolivianos eles ocupam um lugar bastante importante na dinâmica familiar, nos 

planejamentos e inclusive na procura pelos serviços de saúde. Percebi no decorrer da etnografia, 

que a aproximação/confiança era mais fácil quando havia uma criança envolvida, como se 

cuidando e respeitando a criança significasse respeito a eles também. Em muitos casos, minha 

aproximação com os sujeitos da pesquisa aconteceu por meio da criança.  

A maioria das crianças que conheci são brasileiras, filhas de bolivianos por isso a 

descrição de “bolibrasileirinhos”. Desde o nascimento carregam as duas culturas, pertencem aos 

dois lugares. Como será no dia a dia a vida destas crianças, o que nascer nessa condição os 

influencia?  

Um dado muito importante encontrado no estudo, foi que muitas crianças 

“bolibrasileirinhas” são encaminhadas pela Pediatria para o serviço de Psicologia ou ao Centro de 

Atenção Psicossocial infantil (CAPSi) devido hipótese diagnóstica de Autismo Infantil. Muitas 

crianças, filhas de bolivianos, fazem acompanhamento no CAPSi com esta queixa em uma 

proporção bem maior dos outros, que não são filhos de bolivianos. 

Conversando com os bolivianos, outros profissionais e durante a realização de visita 

domiciliar, noto que muitas crianças são privadas de sociabilidade, de estar com o outro e de 

estímulos - fatores indispensáveis para o desenvolvimento. Muitos pais deixam as crianças, desde 

bebês, presas no quarto em que moram para trabalhar. Geralmente moram no mesmo local em 

que trabalham, então deixam as crianças nos quartos e vão produzir. Relatam que a cada duas 

horas mais ou menos, vão até o quarto para ver se está tudo bem, alimentam as crianças, trocam 

as fraldas e retornam para o trabalho, assim não oferecem estímulos, não tem tempo para 
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conversar com elas. Estes fatores podem ser os responsáveis por desencadear sintomas similares 

ao Autismo como, pouca socialização, desenvolvimento da linguagem tardio e brincadeiras 

atípicas. Deste modo, o diagnóstico em alguns casos, pode estar equivocado. Depois de algum 

tempo a hipótese diagnóstica, de alguns, inclusive, se modifica. Pode não ser autismo e ser um 

‘atraso’ no desenvolvimento desencadeado por falta de estímulo, uma questão social e familiar. 

Esta evidência preocupou-me muito tanto no sentido da patologização dos sintomas 

quanto nas condições que viviam e que provocam esta diferença no comportamento. Pude 

acompanhar e conversar sobre isso com a família de cinco crianças nesta condição, 

diagnosticadas com Autismo, filhos de bolivianos. Os pais carregam muitas dúvidas, medos, 

culpabilização. Sentem-se responsáveis pelos filhos serem assim. Muitos nem sabiam o que era 

Autismo, até irem ao CAPSi.  

No CAPSi, há um grupo de pais de crianças com Autismo. Lá discutem questões do 

diagnóstico, tratamento, acolhem as angústias. Dos participantes do grupo, a maioria dos pais é 

boliviana. Tornou-se um espaço de troca de experiência entre eles, de compartilhar os medos, as 

dúvidas, de ajuda na compreensão do idioma, do que é dito. Pais, que estão há mais tempo, 

sempre ajudam os mais novos no acolhimento e na inserção ao grupo. É um grupo que possibilita 

um espaço de empoderamento e auto-gestão dos participantes.  

Toda semana vou ao CAPSi para as reuniões de matriciamento, que é um dispositivo 

preconizado pelo Ministério da Saúde para responsabilização de duas ou mais equipes no cuidado 

ao usuário dos serviços de saúde. No matriciamento discutem-se casos, principalmente, de difícil 

manejo do território e que necessitam de um cuidado compartilhado entre os equipamentos. 

Nestas reuniões, provoquei o questionamento acerca dos “bolibrasileirinhos” acompanhadas pelo 

serviço, devido hipótese diagnóstica de Autismo Infantil. A partir disto, estão sendo propostas 
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ações no território para compreensão desta realidade e mudanças no modo de cuidado a estas 

crianças.  

Lorenza percebeu que o modo como cuidava do filho aqui não possibilitava o seu 

desenvolvimento. Decidiu voltar para Bolívia, porque apesar de lá ela ter menor condição 

financeira, as condições de vida serem piores, ela vai poder ter mais tempo para o filho e que hoje 

isso é a sua prioridade. Percebeu o quanto faz mal deixar o filho “preso” sozinho sem contato 

com outras pessoas, ou não ter tempo para brincar com ele. Disse que apesar de gostar muito do 

Brasil, seu filho está crescendo e ela não está vendo. Que ele cresce sozinho e isso ela não quer.   

O filho, antes de ir para escola, neste ano, ficava sozinho trancado no quarto em que 

moram enquanto ela trabalhava no andar debaixo da casa. Sente-se culpada por isso, e também 

por ele ter dificuldades nas relações com as outras crianças. O filho dela não chegou a ir ao 

CAPSi ou recebeu a hipótese diagnóstica de Autismo, mas teve muita dificuldade na inserção no 

Centro de Educação Infantil (CEI), na escola. Não interagia, não falava, não conseguia 

desenvolver atividades que outras crianças da mesma idade desenvolviam.   

Alguns questionamentos surgem a partir destas histórias e percepções. Quais ações de 

saúde e educação estão sendo desenvolvidas com estas crianças, “bolibrasileirinhas”? 

Simplesmente diagnosticá-las e medicá-las? Como é para os pais, bolivianos, que tem dificuldade 

com o português, ouvir dos profissionais que o filho tem Autismo e que isso não tem cura? Não 

seria preferível investir em ações de sensibilização sobre a importância da estimulação precoce, 

do brincar, da relação pais e filhos, da socialização com outras crianças? Talvez essas perguntas 

sejam importantes para serem abordadas em novos estudos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciei a pesquisa pretendia conhecer um pouco sobre as práticas de saúde dos 

bolivianos, entender se tinham acesso ao serviço de saúde e se este acesso era adequado para eles. 

Compreender qual a relação da saúde com as outras questões da vida: relação conjugal, gênero, 

filhos, hábitos alimentares, higiene e lazer. 

Martinez (2010) em seu estudo corrobora com o que encontramos neste trabalho, não são 

fatores isolados que interferem na qualidade de vida do boliviano, é uma complexa rede de 

múltiplos fatores que se relacionam. Dentre esses fatores, destacam-se: as condições 

socioeconômicas como, habitação, renda familiar e as precárias condições de trabalho à que são 

submetidos. Além disso, pela condição de migrante, há os casos de ilegalidade, o sofrimento, 

isolamento social, a falta de pertencimento ao lugar, os preconceitos, as dificuldades de acesso e 

as leis e estatutos vigentes do país que os recebe.  

Para os bolivianos a medicina tradicional é apenas utilizada em casos extremos e não há 

práticas de prevenção definidas. Foi possível perceber que a saúde está muito relacionada ao 

trabalho, a ter condições para sobreviver, por conta disso, não vão muito à unidade de saúde. O 

trabalho vem antes da saúde. Talvez isso provoque o embrutecimento, as fisionomias sérias, a 

impressão de desconfiados. Imunizam-se da dor, dos afetos, dos desrespeitos para resistir. 

O intuito no trabalho de campo foi realizar outros recortes que sustentassem as diferenças 

e a singularidade, que escapassem da linha do “normal” (esperado) fugindo das práticas 

homogeneizadoras da nossa sociedade sobre o que é viver e cuidar da saúde. “A presença de 

migrantes [...] toda essa diversidade leva a pensar não na fragmentação de um multiculturalismo 

atomizado, mas na possibilidade de sistemas de trocas de outra escala, com parceiros até então 
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impensáveis, permitindo arranjos, iniciativas e experiências de diferentes matizes” (MAGNANI, 

2002, p.15).  

As crenças e valores culturais foram essenciais na percepção sobre o que era bom e/ou 

ruim, sobre o que era cuidado, respeito, dificuldade e sofrimento. Todas as sociedades humanas 

têm seus próprios significados e interpretações sobre o que é a vida, a morte e o tratamento de 

saúde e isso influencia no modo como se relacionam com o sistema e profissionais de saúde.  

Contudo, os significados e interpretações vão mudando com as marcas deixadas pelas 

histórias de vida, pelas trajetórias vivenciadas em cada lugar. Os bolivianos que vivem na Vila 

Maria estão se transformando. Suas posições sociais, seus modos de se relacionar, suas 

subjetividades. Muitos deles ainda não se deram conta ou preferem não se dar, do quanto estão 

sendo transformados pelos valores daqui. Há os que percebem e não suportam, como Lorenza, 

que prefere o sofrimento de lá ao daqui.  

Por tratar-se de uma etnografia, de uma pesquisa-intervenção, considerou importante 

nestas considerações finais, destacar os efeitos da pesquisa no campo. Dividindo estes efeitos nos 

sujeitos da pesquisa “Mutações de vida, transmutações de valor” e na rede de serviços à saúde 

“Aquecimento das redes: colocando as engrenagens para funcionar”.  
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Efeitos da pesquisa no campo 

 

Considera-se que o método etnográfico foi especialmente efetivo pois, proporcionou 

efeitos no campo. Por ser uma pesquisa-intervenção, sua realização foi compartilhada com os 

sujeitos da pesquisa, as intervenções no dia a dia possibilitaram mudanças processuais nas vidas e 

nas instituições. Permitiu que as sensibilidades afetivas se manifestassem para intervir. Segundo, 

Romagnoli: 

 

a pesquisa, nesse enquadramento, se apresenta indissociada de uma intervenção 

comprometida a dar uma contribuição efetiva para a construção de uma sociedade mais 

digna, burlando os moldes iluministas que perseguem a neutralidade, a objetividade e a 

verdade embasada em uma postura apolítica e racional (...) Analisando e atuando nas 

instituições esses pesquisadores têm em comum a perseguição da complexidade, a 

postura crítica, o combate ao reducionismo, a busca da desnaturalização e, sobretudo, 

uma grande preocupação com a transformação dos campos em que estão inseridos 

(ROMAGNOLI, 2014, p. 45-46).   

 

 

Um aspecto importante da pesquisa foi que apesar do trabalho de campo ter terminado o 

que foi produzido permanece e continuam sendo realizadas transformações. Deseja-se que outros 

trabalhos possam conectar-se a ele fazendo novas produções e agenciamentos. Especialmente, 

porque o tema da migração está recorrente tanto na esfera mundial quanto nacional.  

Imigrantes “não desejados” estão fugindo das guerras e da realidade sofrida de seus países 

para países mais desenvolvidos, buscando melhores condições de vida. Só neste ano, milhares de 

imigrantes tentaram, pelo mar Mediterrâneo, adentrar a Europa, e não sobreviveram ao trajeto. 

No Brasil, muitos haitianos e senegalenses estão chegando à procura de abrigo e trabalho. Por 

conta disto, políticas de imigração têm sido repensadas no mundo inteiro.  
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Mutações de vida, transmutações de valor... 

 

Grande, no homem, é ele ser uma ponte e não um objetivo: o que pode ser amado, no 

homem, é ser ele uma passagem e um declínio. Amo aqueles que não sabem viver a não 

ser como quem declina, pois são os que passam. (NIETZSCHE - Assim Falou 

Zaratustra, 1883-1885). 

 

 

 

Esta citação de Nietzsche traz a ideia de superação do ser humano. Ser ponte é servir de 

passagem para além, se permitir a todas as possibilidades de mudança mesmo que para isso 

precise declinar no caminho. Em minha opinião, muitos dos bolivianos com quem encontrei são 

passagem, ou seja, permitem transmutar-se.  

Alice é um belo exemplo deste processo. Quando chegou, estava deslocada da sua 

potência, da sua força e desejo de viver. Recebeu diagnóstico de Autismo Infantil do filho e por 

isso foi humilhada pela família; era agredida todos os dias pelo marido; chegava a passar fome 

devido dificuldade financeira; trabalhava com costura mesmo sem vontade; precisou fazer 

tratamento para Tuberculose; não tinha amigos; não conseguia falar, tinha vergonha de não saber 

bem o Português.  

Através do contato, da confiança, conseguiu estabelecer outras conexões. A partir da 

transmutação de valores – percepção que tem direitos, empoderamento – iniciou o processo de 

mudança de vida. Conseguiu romper com a violência sofrida pelo marido, colocou limites, 

reivindicou direitos: foi a Defensoria Pública regularizar sua documentação; foi ao Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para pedir cesta básica, cadastro no 

“Bolsa Família”, tirou Bilhete Único Especial para transporte gratuito, por conta do filho; 

solidarizou-se com o outro para ajudá-lo, vinculou-se a outras mulheres bolivianas que passavam 

por situações semelhantes as suas, levou-as a Unidade de Saúde para conversar comigo, nas 
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consultas com Pediatra e Ginecologista, ao CREAS, ao CAPSi - sendo intérpretes delas no 

diálogo com os serviços. Articulou a rede de suportes, fez novos planos: alugou um quarto da 

casa em que mora para ajudar nas despesas da casa, procurou curso profissionalizante de 

“boleira” para mudar de profissão, uma que fizesse sentido para ela, que ela gostasse. Tomou as 

rédeas da sua vida e parou de ser sucumbida pelas forças de opressão.  

A pesquisa possibilitou o empoderamento de alguns sujeitos, mudou algumas 

percepções/valores referentes à própria vida, permitiu que imigrante ilegal se tornasse imigrante 

legal e enfim, cidadão de direito. O trabalho foi um fator de conexão não só com a saúde (UBS), 

mas com a questão de cidadania, se perceber inserido, se relacionar com esse direito e com a 

possibilidade de se cuidar e cuidar do outro.  
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Aquecimento das redes: colocando as engrenagens para funcionar...  

 

 

O trabalho também possibilitou o início da mudança na relação dos profissionais com os 

bolivianos. Sensibilizou-os para olharem diferentemente para esta população, na medida em que 

ressignificaram o que antes era considerado “negligência”, falta de higiene, comodismo, descaso 

em: falta de informação, falta de estímulos, condição em que vivem, não entendimento do 

idioma, falta de acesso a serviços, como o dentista, no país de origem. Provocou o 

estabelecimento de elos que antes não existiam aquecendo as redes e colocando-as para 

funcionar. 

Qualificou os processos de trabalho em saúde. Seguindo a ideia de Merhy e Feuerwerker 

(2009) no encontro do profissional de saúde com o usuário, o profissional utiliza “caixas de 

ferramentas tecnológicas”. As tecnologias duras devem-se aos materiais físicos utilizados 

(estetoscópio, exames), as tecnologias leve-duras são os saberes que permitem os profissionais 

olharem para os usuários e apreenderem o seu universo e suas necessidades a partir de certo 

ponto de vista e as tecnologias leves são as das relações, mediante a escuta, o interesse, a 

construção de vínculos possibilita perceber a singularidade, os contextos, o universo cultural e os 

modos específicos de viver. Em todas essas tecnologias houve mudanças.  

Os profissionais (e eu me incluo neles) começaram a compreender que é necessário que os 

bolivianos entendam as instruções para segui-las, que é necessário outro movimento e ações no 

modo em que fala, explica, acolhe. As práticas de cuidado à saúde precisam abarcar toda a 

complexidade que compõe a vida dos bolivianos que vivem aqui.  

Este movimento foi para além da UBS expandiu-se processualmente para outros 

equipamentos e serviços. Aqueceu as redes e possibilitou que estas problematizações fossem 

levadas para outros lugares, no Fórum de Saúde Mental (espaço de discussão com os 
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equipamentos da rede que acontece mensalmente para discutir as demandas de Saúde Mental do 

território), nas reuniões de matriciamento e nas discussões do território acerca das 

vulnerabilidades e sofrimento social.  

Reforçando o que disse no inicio da apresentação deste trabalho, tornar-se pesquisador, é 

um encantamento, é um processo contínuo de apreender e conhecer o tempo todo é despertar um 

interesse ingênuo e ao mesmo tempo implicado e responsável com aquilo que se observa e se 

quer observar/mudar.  

Produzir este trabalho produziu em mim afetações de diversas ordens. Meu interesse pela 

singularidade, pela diferença continua se renovando nas possibilidades de perceber a criação e 

invenção de outros modos de existência, na superação dos “humanos passagem” que resistem as 

formas mais brutais de violência e opressão social.  

Concluo este trabalho desejando que encontros como este (meu com os sujeitos da 

pesquisa) continuem acontecendo nos caminhos da vida, que as redes criadas continuem vivas e 

fortes, que as engrenagens não parem de funcionar e que as transmutações de vida sempre 

ocorram. Que belo encontro! 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“Imigração, Interculturalidade e Saúde: Representações e práticas de saúde entre os 

imigrantes bolivianos na cidade de São Paulo” 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender como se constroem as representações e as 

práticas de saúde para os imigrantes bolivianos que vivem em São Paulo, na zona norte da 

cidade, a partir da relação dos significados e sentidos, para eles, de lazer e de saúde.  

Busca-se enriquecer o repertório existente sobre a compreensão das representações e das 

práticas de saúde dos bolivianos, bem como entender os significados e sentidos, da relação do 

lazer e a percepção sobre o que é saúde. Contribuindo para a implementação de políticas públicas 

que atenda e acolha o imigrante boliviano, nas unidades de saúde, de forma mais humanizada, 

levando-se em conta o contexto sociocultural, psicológico e emocional o qual ele está envolvido.  

A coleta de dados será realizada a partir de uma entrevista semi estruturada que será 

gravada apenas para facilitar o registro das informações. Assumimos o compromisso de sigilo de 

sua identidade na utilização dos dados e resultado obtido pela pesquisa em possíveis publicações 

cientifica.   

Salientamos que a pesquisa (tanto as entrevistas bem como a divulgação dos resultados) 

prevê riscos mínimos aos participantes. Caso sinta-se desconfortável, ou de algum modo agredido 

terá total acolhimento e suporte dos pesquisadores.  

Sua participação não implicará em prejuízos, ou qualquer tipo de despesas, e será 

garantida a sua liberdade de interromper a pesquisa, deixando de participar em qualquer 

momento.  

Estando de acordo com o exposto acima eu, ___________________________________ 

declaro que fui informado(a) dos objetivos, da justificativa dessa pesquisa, e também sobre o qual 

seria o procedimento utilizado para a obtenção dos dados. Estou ciente de que posso interromper 

a minha participação em qualquer momento da pesquisa. 

Autorizo possível divulgação dos dados obtidos por esse estudo e fui informado sobre o 

sigilo com relação a minha identificação. 
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Sei que para qualquer esclarecimento posso procurar a pesquisadora responsável Tayane 

Santos Weinert da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) pelos 

telefones: (11) 3091-8903/(11) 98778-1795 ou pelo endereço eletrônico: tayweinert@usp.br 

Caso haja algum problema, esclarecimento, questão, dúvida ou reclamação, posso 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (FSPUSP) pelo telefone: (11) 3061-7779 ou pelo endereço eletrônico: coep@fsp.usp.br. 

 

Endereço: 

RG: 

Local e data: 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

      Assinatura do entrevistado                              Assinatura do entrevistador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tayweinert@usp.br
mailto:coep@fsp.usp.br
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TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

"La inmigración, Intercultural e la salud: Representaciones e prácticas de la salud entre los 

inmigrantes bolivianos en la ciudad de São Paulo” 

Pesquisidora Responsable: Tayane Santos Weinert (FSP - USP)  

El   objetivo de   esta   pesquisa   es   para   comprender como   se construyen   las 

representaciones públicas de la salud para los inmigrantes bolivianos, que viven en São Paulo, en la 

zona norte de la ciudad, después de relación de los significados e sentidos para la recreación y de la 

salud. 

Se logra enriquecer el repertorio existente sobra la comprensión de las 

representaciones de las políticas de la salud de los bolivianos, como entender los significados y 

sentidos y recreaciones el entendimiento sobre que es la salud. Contribuyendo para la 

complementación de órganos políticas que ayuda y cubra a los inmigrantes bolivianos, en las 

unidades de salud, de forma más humana, se llevando en el socio cultural, psicológico y emocional 

cual que está envuelto.  

Las informaciones serán realizadas a partir de una entrevista y gravadas para facilitar el 

registro de informaciones. Nos responsabilizamos en compromiso y el seguro de su identidad en la 

utilización de sus informaciones obtenido por esta pesquisa en posibilidades que pueden ser 

publicadas científicamente. 

Instamos que esta pesquisa (tanto la entrevista y la divulgación de las informaciones y 

resultados) corren riesgo mínimo de los participantes. Se siente desconfortable de algún modo le 

agredido tendrá total acogimiento de los pesquisidores.  

Su participación no acusará en juicios, o cualquier gasto, y tendrá garantía de su liberta 

de interrumpir la pesquisa, dejando de participar en cualquier momento. 

Estando de acordó con exporto ácima yo, 

___________________________________________________ _____ declaro que fui informado(a) de los 

objetivos, de la justificación de la pesquisa y también sobre que sería él procedimiento utilizado 

para obtener mis informaciones. Estoy concepto de que puedo interrumpir mi participación en 

cualquier momento de esta pesquisa. 
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Yo autorizo esta divulgación de mis datos obtenidos por esta pesquisa y también fui 

informado sobre el sigilo con relación a mi identificación.  

Yo sé para cualquier esclarecimiento puedo buscar él pesquisadora responsable Tayane 

Santos Weinert da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP – USP) 

por los teléfonos: (11) 35788093/ (11) 987781795 o pelo enderezo electrónico: 

tayweinert@usp.br. 

Caso exista algún problema o un esclarecimiento, quesito, divida o reclamación, puedo 

buscar el Comité de la Ética en Pesquisas de Escola da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSPUSP) pelo teléfono: (11) 3061-7779 ou pelo enderezo 

electrónico: coep@fsp.usp.br. 

 

Dirección:  

Documento de identificación: 

Local e la flecha:  

 

 

_________________________                     _________________________ 

Firma del entrevistado                             Firma del entrevistador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:coep@fsp.usp.br
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS IMIGRANTES 

BOLIVIANOS USUÁRIOS DA UBS JD. JAPÃO 

 

Identificação: 

 

 Nome: 

 Idade: 

 Natural da cidade: 

 Estado Civil: 

 

Outras informações relevantes: 

 

 Há quanto tempo está no Brasil: 

 Quando fez o cadastro no SUS:  

 Entende bem a língua: 

 Ocupação:                                                    Quantas horas diárias:  

 Renda:  

 Reside no mesmo lugar do trabalho:  

 Religião: 

 Filhos (Brasileiros ou Bolivianos): 

 

Roteiro de entrevista: 

 

1) O que é saúde para você?  

2) O que você faz no tempo livre? 

3) Diante de um problema de saúde o que você faz? 

4) O que te motivou a vir para cá? 

5) Antes de vir para o Brasil como eram seus hábitos/modo de vida? O que mudou?  

6) Como você se sente quando vai à unidade de saúde? 
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ANEXO 3 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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CURRÍCULO LATTES  
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