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RESUMO
O objetivo desta dissertação é etnografar os itinerários dos migrantes e refugiados do
Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto de São Paulo (GRIST) em suas buscas
por cuidados de saúde, partindo da premissa de Itinerário como um fenômeno
complexo e dinâmico de múltiplos agenciamentos, em um processo de construção
singular e coletivo, e não apenas como o simples trânsito dos sujeitos pelos diferentes
aparelhos oficiais. Os interlocutores foram acompanhados em seus percursos na
tentativa de elucidar suas formas de organização e compreensão do processo de
adoecimento, bem como dos caminhos traçados na busca do cuidado.

Palavras-chave: Imigração. Refúgio. Mobilidade humana. Itinerários terapêuticos.

ABSTRACT

The objective of this dissertation is to ethnograph the itineraries of migrants and
refugees from the Group of Refugees and Homeless Immigrants of São Paulo (GRIST)
in their search for health care, starting from the premise of Itinerary as a complex and
dynamic phenomenon of multiple assemblages, in a process of singular and collective
construction, and not just as the simple transit of the subjects by the different official
apparatuses. The interlocutors were followed in their paths in an attempt to elucidate
their forms of organization and understanding of the process of illness, as well as the
paths traced in the search for care.

Keywords: Immigration. Refuge. Human mobility. Therapeutic itineraries
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1 INTRODUÇÃO
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1.1 AS NARRATIVAS E A CONSTRUÇÃO DE SI

Y desde entonces soy porque tú eres,
y desde entonces eres, soy y somos,
y por amor seré, serás, seremos.
Neruda

Há aproximadamente dois anos, ingressei em um movimento social de moradia
da cidade de São Paulo. No início, tornei-me colaborador do movimento com a
finalidade de ajudar um grupo de imigrantes e refugiados que se formava em seu
interior. Aos poucos, a minha participação no grupo tornou-se uma participação dentro
do movimento. Após esse ingresso, surgiu a oportunidade de fazer da minha
participação um objeto de análise. Entrei no mestrado na área de Saúde Coletiva,
optando por uma pesquisa de caráter etnográfico. Desde o início, sabia das grandes
dificuldades em se tornar um participante pesquisador. A distância necessária para a
observação crítica dos fenômenos observados enquanto se é um participante e
militante poderia ser seriamente comprometida, mas, ainda assim, tentei realizar da
melhor maneira possível esse desafio.
Durante os períodos iniciais do programa, percebi que a antropologia era muito
mais próxima da minha visão acerca da medicina do que imaginava. Logo, a maneira
de ser antropológica se tornou uma expectativa pessoal da minha maneira de ser
médico. Simultaneamente, descobri nas correntes antropológicas contemporâneas
uma aproximação cada vez maior com a literatura, com as narrativas de vida, bem
distante das descrições dos aspectos macrossociais de grupos étnicos distantes,
como acreditava antes. A ciência com a qual estava entrando em contato era uma
aproximação com a filosofia do “outro”, respeitando suas particularidades e tornando
essa a justificativa de sua atuação como campo de saberes de uma ciência.
Por estar em um programa que é um braço das ciências sociais e humanas e,
consequentemente, tendo o dever de discutir a sociedade, optei por retratá-la a partir
de sua matéria elementar: as pessoas. Por pessoas, não pretendo me referir aos
aspectos objetivos, como o faria a medicina, tratando de corpos biológicos. Tampouco
tratarei de aspectos subjetivos isolados, tal como faria a psicologia e a psiquiatria.
Pretendo, antes, trazer a abordagem desses aspectos dentro do contexto no qual as
pessoas traçam suas existências. Digo assim, pois, apesar de singulares, carregamos
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aspectos culturais e morais externos a nós, historicamente constituídos, e
incorporados em nossas maneiras de experimentar a existência. Tais aspectos variam
de acordo com as particularidades geográficas, históricas e políticas. Contudo, trazem
semelhanças nas suas manifestações cotidianas.
Os aspectos narrativos dos quais somos a manifestação são marcas opacas
das quais não temos nem podemos ter um total conhecimento. A opacificidade, no
entanto, inaugura uma possibilidade de abordagem do sujeito como um ser relacional,
cujas relações primeiras e primárias nem sempre podem ser apreendidas por
conhecimento consciente. Nesse aspecto relacional de si para com o outro é firmado
o cenário da responsabilidade ética do sujeito.
Dessa forma, ao falar das pessoas, falarei também da sociedade, no entanto,
da sociedade sem os termos genéricos a elas referenciado, e sim da sociedade em
termos de suas manifestações cotidianas. Ao falar de outras pessoas, ao contar suas
narrativas, estarei também falando de mim. A existência de um “eu” fundada sob a
perspectiva de um outro, de um “tu”, é o processo da constituição do sujeito; e, assim,
é um constante movimento, jamais algo fixo. “Sou”, enquanto sujeito, aquilo que a
oportunidade e a interpelação com um outro me permite ser.
A todo instante, as possibilidades de manifestação do “eu” são evocadas. A
cada nova manifestação do “eu”, experimentamos escolhas variadas dentro dos
repertórios pessoais e culturais que carregamos. As normas pelas quais
reconhecemos o outro ou o si próprio não são apenas as nossas. Sendo assim, o
contato com o “outro” inaugura no momento do encontro uma ruptura no horizonte da
normatividade, e, simultaneamente, permite-nos entrar em contanto com novas
possibilidades de experimentarmos a existência. É, portanto, a partir da interpelação
do outro que existimos enquanto “eu”, e é a partir do contato com o outro,
experimentando outras perspectivas, o momento no qual são possíveis novas formas
de vida (BUTLER, 2015).

1.2 A PRAIA E AS TRANSFIGURAÇÕES DO CORPO
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Dois de setembro de 2015, quarta-feira. Era cedo ainda. Como de costume, havia
preparado o café da manhã e esperava minha esposa e minha filha acordarem, vendo as
notícias na televisão. Andava exausto com a rotina de trabalho maçante e repetitivo na
qual me encontrava. Trabalhava como médico em um hospital público do município e em
uma Unidade Básica de Saúde – UBS.
Pouco tempo antes, havia passado por grandes transformações em minha vida.
Para fugir do tédio da profissão, saí de meu emprego como pesquisador clínico no Hospital
das Clínicas. Lá, era membro da equipe que encabeçara os testes para liberação da
vacina da dengue no Brasil. Era, no final de contas, um local de grandes oportunidades
de crescimento profissional. Porém, a prática clínica gerenciada em torno de protocolos,
gerenciada em uma forma previsível e estritamente controlada, não me deixava animado.
Fazer a escolha de sair era optar por um caminho de incertezas. Mas, ainda assim,
acreditava que, desse modo, teria uma maior liberdade de atuação.
Uma vez decidido trabalhar como médico de família e comunidade1 esperava estar
mais próximo de pessoas de verdade com problemas reais2. Minha primeira constatação
foi que, na realidade da medicina de família, existia um imaginário dessa ser apenas uma
etapa de trabalho dentro da profissão. Parecia ser um ambiente no qual os médicos
recém-formados trabalhariam até conseguirem passar nos exames de admissão da
residência medica. Ou, ainda, que essa seria uma área de atuação “menor” dentro da
hierarquia dos diferentes saberes que constituem o campo da medicina. Esse pensamento
era um contraponto de seus princípios, uma vez que essa clínica se fundamenta na
proposta de ser realizada com uma maior proximidade dos pacientes e da comunidade.
Seria, portanto, um campo no qual os vínculos estabelecidos teriam grande importância.
Ou seja, a transitoriedade dos profissionais que atuavam na área desvalorizava a própria
clinica.
Meu grande engano na época foi acreditar que atuar como médico de família seria
muito diferente3 da pratica profissional hospitalar. Os limites que desejava ultrapassar não
1

A Estratégia da Saúde da Família é uma proposta do Ministério da saúde para a reorganização da
atenção básica com possibilidade de reorientação do sistema de saúde incorporando os princípios da
universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade; sendo estruturada a
partir da Unidade Básica de Saúde (ALVES E SILVA, 2010)
2 Pessoas reais com problemas reais – faço tal afirmação para contrapor os perfis selecionados para
os protocolos de estudos clínicos, que no caso, eram pessoas hígidas, sem patologias e
estrategicamente aptas a seguirem todas as etapas dos estudos.
3 No município de São Paulo a atenção básica é gerida por instituições filantrópicas, organizações
sociais (OS), Organizações da sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS). A terceirização na
saúde é uma tentativa de percorrer um afoito caminho na defesa da politica de estado mínimo
neoliberal. Essas estratégias de gestão crescem pela raivosa desforra sobre um estado máximo
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eram apenas aqueles que diziam respeito ao trabalho dentro de uma grande instituição
médica. Os limites, na verdade, eram os traçados pela fronteira da própria profissão.
Em um dado momento na história da medicina, os médicos deixaram de cuidar de
pessoas para gerir o cuidado em torno de pacientes. E isso fez toda a diferença. O cuidado
consolidado desse modo passava a funcionar em torno da doença e de protocolos para
tratá-la ou evita-la. Dessa forma, perdia-se a pessoa. Conquistou-se, bem verdade, uma
alta especificidade e especialização em conhecimento biomédico. São inegáveis os
ganhos de conhecimento e tecnologia na área. A vida, ou ao menos o corpo biológico,
passava a ser referenciada por um arsenal de equipamentos e insumos laboratoriais que
produzem números e imagens, que, por sua vez, traduziam em uma esfera normativa de
compreensão verdades sobre aqueles corpos. Mas algo escapava. Parece-me que, à
medida que se avança a disponibilidade dos novos insumos tecnológicos,
simultaneamente, amplia-se a distância dos relacionamentos interpessoais. Esses, por
sua vez, são extremamente quistos na prática do cuidado do outro. Parece sempre haver
algo de desajustado na forma como estabelecem as práticas terapêuticas.
O meu enorme engano foi acreditar que, sendo médico de família, poderia agir
diferente. Vi-me igualmente sujeito a protocolos e normas de atendimento. Existia um
limite à liberdade de atuação que desejava. Ainda assim, senti-me mais realizado atuando
na UBS do que no hospital.
O fato de estar inserido no centro da metrópole, cercado pela sua grande variedade
de aspectos culturais e uma multiplicidade de contextos sociais, fazia da rotina uma
expectativa de novidade. Podia contemplar os aspectos surpreendentes do contato com
a alteridade. Assim, conhecer o “outro” em suas particularidades era também uma
oportunidade de me conhecer cada vez mais. Apesar de todos os protocolos e da visão
administrativa que dominavam o local de trabalho, sempre havia espaço para uma nova
forma de intervenção ou uma nova demanda que escapava os determinantes
estabelecidos de atendimento. Na UBS, a criatividade tinha um grande papel.
Naquele dia 2, no entanto, algo aconteceu. Vendo as notícias, recebi pela primeira
vez a imagem do pequeno garoto sírio Alan Kurdi deitado de bruços, sem vida, em uma
praia da Turquia. O menino estava vestido com sua blusa vermelha, short azul e seus

ineficiente presente na burocracia estatal (ditadura militar e experiência socialista real). A
terceirização do público sob a premissa benemerente e de eficiência age, contudo, como excepcional
instrumento de utilização para cargos políticos, compra de materiais de empresas indicadas e
contratações sem a realização de seleção prévia e precarização dos serviços, promovendo uma
lógica qualitativa de produção (IDISA, 2017).
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sapatinhos. Deitado na beira da praia, abraçado pelas marolas do mediterrâneo. Diante
dele, dois policiais o observavam registrando e fotografando. A impressão inicial foi de
certa frieza em seus modos de agir. A imagem naquele dia cruzou o mediterrâneo e
também o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Chegou a diversos lares. O garoto, no entanto,
jamais chegou a lugar algum. Ele jamais saiu daquela praia.
Houve uma enorme comoção em torno do fato. A foto teve um destaque na
imprensa internacional. A imagem foi vista por mais de 20 milhões de pessoas nas redes
sociais (DEVICHAND, 2016). O jovem Alan se tornou objeto de manifestações, gerou
inúmeros debates e mobilizou sentimentos em âmbito global, especialmente na Europa.
Poucas horas depois da morte, o mundo compartilhava a hashtag “Refugees Welcome”
nas mais distintas redes sociais. Alan se tornou um mártir de uma realidade há muito
conhecida, embora, até aquele momento, não tivesse rosto nem nome.
Na mesma semana, soube que o garoto, seu irmão e sua mãe, haviam todos
sucumbidos com outras nove pessoas à tentativa de cruzar o mediterrâneo. Seu pai fora
o único sobrevivente. Em seu relato, Abdullah Kurdi dizia desesperado para uma emissora
de televisão: “Tínhamos coletes salva-vidas, mas o barco afundou porque várias pessoas
se levantaram. Carreguei a minha mulher nos braços. Mas meus filhos escorregaram das
minhas mãos”. Essa tinha sido a segunda tentativa de cruzar o mediterrâneo saindo da
Turquia da família. Em uma primeira, foram descobertos pela polícia local e impedidos de
continuar viagem. Nessa oportunidade, a expectativa da família era chegar até a ilha grega
de Kos e de lá, de alguma maneira, ao Canadá, onde alguns familiares residiam.
Os parentes canadenses, por sua vez, haviam solicitado anteriormente pedido de
refúgio ao Ministério da Cidadania e da Imigração do Canadá. No entanto, o pedido tinha
sido negado por complicações envolvendo liberações de refúgios para estrangeiros. Após
o naufrágio, o governo canadense de prontidão forneceu asilo à Abdullah. Porém, dessa
vez, o sírio recusou a oferta. Em suas palavras, desejava apenas retornar à Síria e enterrar
seus parentes: “Depois do que aconteceu não quero ir. Vou levá-los primeiro a Suruç
(cidade turca na fronteira com a Síria) e depois a Kobane, na Síria. Passarei o resto da
minha vida lá” (G1, 2015).
O choro do pai, a foto do pequeno Alan e a história da família não foram as
primeiras notícias de refugiados que morreram na tentativa de cruzar o mar do
mediterrâneo. Os dados da Acnur (alto comissariado das Nações Unidas para refugiados)
revelavam que, apenas naquele ano, cerca de 1.015.078 refugiados entraram na Europa,
sendo 3.771 o número oficial de mortos encontrados no mediterrâneo. Em 2016, o
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fenômeno se repetiu. Até outubro, cerca de 327 mil pessoas cruzaram o mar, e 3.671
eram o número de mortos contabilizados (dados oficiais até 26 de outubro de 2016)
(LETRA, 2016; AVELAR, 2017).
Na imprensa internacional, já era veiculado o discurso em torno de uma crise dos
refugiados na Europa. As imagens dos barcos abarrotados de pessoas se aproximando
da costa grega ou italiana eram impressionantes. Os relatos dos refugiados sobre a
travessia – muitas vezes, realizada em condições extremas – denunciavam que os
números oficiais de mortos eram muito inferiores aos números que eles mesmos
estimavam. Existia algo que se escondia nas notícias e nas imagens pela forma como
eram veiculadas. Por trás dos corpos flutuando, naufragavam também suas narrativas. As
imagens expunham uma tragédia estática, distante da realidade cotidiana da vida
ocidental. Dessa forma, a situação era gerenciada, em termos gerais, sob a ótica de uma
crise. Essa retórica da crise transformava os fatos em aspectos problemáticos cuja
resolução competia às esferas politicas locais. Em geral, eram adotadas medidas de
combate e proibição do ingresso. A situação dos refugiados era de um sofrimento
comedido, levando alguns pesquisadores a contestarem o humanitarismo ocidental. Sob
o ponto de vista do tensionamento das diferenças produzidas, existia por trás dos
discursos uma gramática em termos das vidas que mereciam ser vividas e das vidas que
poderiam ser vividas (FASSIN, 2014).
O relato da trajetória de Alan Kurdi trouxe um novo enquadramento para o contexto:
a sua história fora contada. O relato de seu pai construiu aos olhos comuns a narrativa
necessária para que o anestesiado sentimento4 em relação ao sofrimento alheio deixasse

4

Por anestesiado sentimento, quero me referir ao sentimento de apatia nas sociedades pósmodernas em uma perspectiva próxima a que o sociólogo Zygmunt Bauman define como
adiaforização. Adiaforização é uma palavra de origem grega Adiaphoron, que significa algo
desimportante. O autor atribui ao termo ao fenômeno de uma saída temporária de nossa zona de
sensibilidade; uma capacidade de não reagir, ou de reagir como se algo estivesse acontecendo não
com pessoas, mas com objetos físicos, coisas, e não seres humanos. Na pós-modernidade, os
resultados da banalização midiática do sofrimento e da violência e a transformação desses
fenômenos em eventos integrantes de uma rotina compartilhada teriam, assim, influência na
produção de indivíduos insensíveis, adiaforizados. A consequência mais perceptível deste elemento,
em tempos de sociedades de massas, é a atitude blasé em relação à vida e aos elementos que a
compõe. Por atitude blasé, compreendo-a de acordo com a perspectiva de Georg Simmel, como uma
insensibilização do discernimento. “Os valores das coisas, e, portanto, as coisas em si, são
vivenciados como ilusórias. À pessoa blasé, eles aparecem num tom monótono e cinzento; nenhum
objeto merece sua preferência em relação a outro” (SIMMEL, 1969). Com isso, o ponto no qual quero
chegar, é que para a percepção afetiva dos elementos do real, torna-se necessária a figuração de
atos extremos. Algo que rompa, ou melhor, ultrapasse os limites do tolerável, partindo de uma
perspectiva já rotineiramente trágica e violenta. Nesses casos, a vítima, o receptor das manifestações
da violência, restabelece a dignidade perdida, configura a personificação do novo tipo de herói das
mitologias contemporâneas, o mártir. E, assim, o papel do herói-vítima assume a função elementar de
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de ser algo distante, em relação a pessoas distantes, e passasse a ser encarado como
um fato presente, que está ao nosso lado. Funcionou como um conto, produzindo uma
urgência, como se algo que pudesse acontecer em um amanhã próximo com qualquer
um de nós, e do qual todos somos de certo modo cúmplices.
Um estudo do laboratório de Mídia Social da Universidade de Sheffield, liderado
pelo Dr. Farida Vis, observou um aumento em 400 vezes nos comentários (12,7 milhões
de menções antes da morte, e após, 50,4 milhões) sobre a temática da migração e do
refugio no Twitter (VIS, F.; GORIUNOVA, O., 2015). Outra mudança observada pelo
mesmo estudo foi a alteração da linguagem utilizada nos meios de comunicação sobre a
entrada dos Sírios e dos refugiados na Europa. De certo modo, a subjetividade das
pessoas foi de alguma forma atingida. As coordenadas simbólicas que determinam o que
sentimos como realidade foi afetada (ŽIŽEK, 2003).
Para mim, aquela cena na proximidade do aniversario da minha filha, que faria três
anos dali a duas semanas, trouxe uma série de questões para as quais uma simples
observação não seria capaz de me trazer respostas satisfatórias. Daquele dia em diante,
a questão dos refugiados, dos imigrantes, das pessoas que se deslocavam em busca de
algo que em seus locais de origem não conseguiam ou eram impossibilidades de
satisfazer, passou a ser uma matéria de enorme relevância. Foi nesse período que
comecei a me preocupar com o tema no âmbito de querer fazer algo a respeito. Na própria
Unidade Básica de Saúde onde trabalhava, já existia uma grande demanda por cuidados
de pessoas de diferentes locais: congoleses, haitianos, sírios, bolivianos, senegaleses,
dentre outros. Estavam todos eles compartilhando os espaços urbanos, as moradias, os
serviços, coexistindo com a população local e, apesar da convivência aparentemente
harmoniosa dos estrangeiros com os locais, existia uma enorme zona de conflito,
materializada, sobretudo na disputa pelo acesso aos bens comuns e aos serviços.
O migrante ali materializado era aquele que, ao transpor as fronteiras para se
deslocar, carrega consigo as suas próprias fronteiras. Isso porque, para as sociedades
que o recebem, eles serão sempre o “outro”, o de fora, o não daqui. Alguém que, ao nos
interpelar no dia a dia, evoca o questionamento entre o nacional e o estrangeiro, entre o
ser que pertence por direito e aquele que invade, entre o que merece as considerações
legais ou que está condenado a viver à margem delas. Falar dele, portanto, é desde o
início falar também de nós. As fronteiras que produzem o estrangeiro são as mesmas que
ressuscitar a dignidade dos degradados, mas, o seu preço é a autoaniquilação do próprio herói
(BAUMAN et al., 2014).
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produzem os nacionais. Discutir isso é levar em consideração elementos fundamentais da
própria sociedade brasileira, em especial uma característica pela qual ela é mundialmente
reconhecida, a sua cordialidade.
Tais questionamentos não possuem respostas neutras ou mesmo imparciais.
Ponderar sobre as diferenças emergentes no seio de nossa sociedade pode, por um lado,
colaborar com o planejamento estratégico, especialmente em termos de politicas públicas
para os imigrantes. Por outro lado, pode facilmente contribuir para o crescimento dos
sentimentos de segregação e diferenciação.
Nesse contexto de indagação, refletindo sobre a produção das diferenças, pensar
o cuidado à saúde e as suas trajetórias me pareceu ser escolher uma dentre as diversas
possibilidades de colocar em perspectiva os diferentes aspectos que emergem junto à
temática da migração. A doença, ou as doenças, no momento em que são sentidas como
um abalo, como uma problematização dos aspectos não questionáveis da experiência da
vida, mobilizam uma série de recursos e conhecimentos prévios dos indivíduos. Esses se
traduzem em suas escolhas pela procura terapêutica e por quais esferas de atendimento
deverão percorrer.
A biomedicina postula que a realidade da doença corresponde a um desvio das
atividades fisiológicas normais e que suas práticas e técnicas destinadas a tratá-la são
neutras e universais. As ciências sociais, por sua vez, ao refletir sobre a questão
saúde/doença, tratam tais processos a partir de sua imersão nos contextos sociais e
culturais, refletindo modelos de doenças ideais em sujeitos ideais. Em ambas as
perspectivas, perdem-se os aspectos dinâmicos da experiência subjetiva do indivíduo
sobre o seu próprio processo (SOUZA, 1999).
Este trabalho é resultado do acompanhamento dos itinerários terapêuticos de
alguns membros do Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto de São Paulo
(GRIST) em suas buscas por cuidados de saúde, observando, assim, os
agenciamentos que realizaram pelos aparelhos oficiais e extraoficiais de saúde, bem
como os conflitos que vivenciam em seus percursos.
Os casos descritos são aqueles nos quais minha participação foi não apenas
convidada, como, muitas vezes, ativa. Em muitas situações, fui também um dos
sujeitos de intervenção. Frente a isso, deixo claro que, longe de ser um observador
distante, fui em muitas situações participante nas diversas veredas pelas quais os
enovelados percursos se descreveram.
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1.3 REFÚGIO EM CENA – COMO TUDO COMEÇOU. A HISTÓRIA DE
LUMUMBA E SHOMARI5

No dia 7 de novembro de 2015, recebi um convite por uma rede social para
assistir a uma peça de teatro de um grupo de São Paulo com a temática do refúgio. A
peça era um projeto autoral da companhia Perfomatron. Para sua realização, os atores e
integrantes do grupo passaram um longo período imersos na realidade dos refugiados
que viviam em São Paulo. Foram meses de entrevistas e clínicas em campo coletando
material e captando aspectos íntimos da vida deles. O teor emocional e a intensidade do
texto eram marcantes desde o início do espetáculo.
Na última cena da dramaturgia São Paulo Refúgio (DESS, 2015), durante um ato
em que os atores reconstruíam algumas notícias dos meios de comunicação declamando
os discursos pronunciados nas matérias desses veículos. Logo em seguida, os atores
dispunham as fotos publicadas junto com as noticias no chão da sala e, aos poucos,
construíam uma imagem representativa do mapa-múndi com as notícias sobre refúgio. A
luz do teatro permanecia apagada; um único ponto luminoso era direcionado para o local
onde os atores falavam. Após a última fala, no fundo do teatro, acendia-se uma tela na
qual víamos uma projeção com os pronunciamentos de importantes autoridades
internacionais sobre as politicas para migrantes de seus respectivos países. Em seguida,
as luzes se apagavam.
Durante um tempo prolongado, o teatro permanecia no escuro, o silêncio da plateia
e dos atores era absoluto. Repentinamente, um novo foco de luz surgia e iluminava um
novo personagem que até aquele momento não havia participado da peça. O personagem
em questão era um refugiado congolês. Sua fala era marcada por uma tremenda potência
narrativa. Seu português pronunciado com o sotaque franco-africano, tom grave e
carregado de erres, muito bem marcado no final das palavras, cadenciava a atmosfera do
local. Sua fala parecia ora um poema, ora uma rajada de tiros. Suas feições eram
extremamente acentuadas. Seu olhar era cerrado, dirigia um verso para cada um dos
espectadores. Tive a impressão de estar em um tribunal durante um julgamento coletivo,
no qual o juiz anunciava uma sentença por réu. O crime declarado era a nossa omissão e
passividade frente às recentes catástrofes globais; a pena: conviver como cúmplice, ou

5
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como solicitava o refugiado ao final de seu texto, com a convicção de ao menos tentar
fazendo algo a respeito.
O congolês tinha uma grande força em seu andar, cravando os passos no
palco. Através de sua performance, afirmava sua presença e que ali era também o seu o
lugar. Descalço, trazia nas mãos seu par de botas. Elas eram o seu objeto de encenação.
Botas velhas, desgastadas, simbolizavam o único lugar no mundo que pertencia de fato
aos refugiados. Eram nos seus sapatos que os corpos “deslocantes” se apresentavam.
Eram nos sapatos os locais em que habitavam enquanto seguiam em movimento.
Os pés, aliás, são uma coisa muito interessante e estranha, não é? Para que
servem exatamente? Dançar, chutar, equilibrar, caminhar, correr, pular? Os pés de Jesus
o levaram para um lugar onde ele sabia que seria morto. Os pés dos europeus tocaram
nossa terra e condenaram um continente inteiro a viver e morrer debaixo de suas botas.
Os meus me fizeram correr. Correr pelo congo, por Uganda, por Ruanda, até me trazerem
aqui: São Paulo, uma cidade com muito ruído e pouco som (DESS, 2017, p. 64).

O refugiado terminou sua fala dispondo sobre as demais fotografias deixadas no
chão da sala o retrato de uma mulher. Era a fotografia de sua mãe, que, como tantas
outras mães do Congo, tornara-se vítima dos excessos políticos no país. A luz se apagou
e dessa forma a peça se encerrou.
Levou um tempo grande para que os primeiros aplausos surgissem. A
experiência compartilhada por todos que estavam na plateia não necessitava de
verbalização. Houve um momento de ruptura que permitiu, de maneira bastante peculiar,
assim como a foto de Alan, a comunhão dos aspectos intersubjetivos da própria existência
humana. A arte à sua maneira permite aos que por ela são de algum modo afetados a
vivenciarem em suas próprias vidas as emoções das narrativas de outras vidas.
Na semana seguinte, procurei Lumumba6, o refugiado, por meio de uma
rede social, para lhe agradecer pela oportunidade da troca proporcionada pela peça.
Recebi em reposta um sincero agradecimento. Tornamo-nos, assim, colegas de rede.
Em dezembro de 2015, por meio dessa mesma rede social, recebi uma
mensagem de uma enfermeira conhecida do refugiado congolês. Na mensagem, ela me
perguntava se poderia a auxiliar a resolver uma questão de saúde que havia surgido na

6
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família dele, sem mais explicações ou esclarecimentos. Respondi me prontificando a
colaborar da forma que fosse possível.
Posteriormente, por telefone, ela me contou com mais detalhes a trajetória do
irmão do refugiado, Shomari. Disse-me que ele apresentava um transtorno
psiquiátrico diagnosticado ainda no Congo, e que, após sua chegada ao Brasil, ficou
sem atendimento médico e, por conseguinte, sem suas medicações. A sua doença
psicológica se manifestou em uma nova crise. Por conta desse episodio, Shomari
fugiu da casa de seu irmão e passou a viver nas ruas durante os últimos meses. Havia
muito marcadamente uma relativização da condição patológica de seu irmão por parte
de Lumumba. Apesar de ele saber da doença, de alguma maneira sua gravidade ou
necessidade de cuidado era de certa forma relegada a um segundo plano de atenção.
Na literatura, é comum encontrar associada à doença mental a imagem do eu
(self) e da enfermidade como constituinte de uma possibilidade significativa de se
fundirem inevitavelmente. Nesse sentido, mais do que a adição de um atributo
negativo, a doença pode emergir como uma subtração da qualidade moral do “eu”
(RABELO, 1999). Se, por um lado, sua presença infere uma condição que necessita
de apoio e cuidado, por outro lado, pode levar à desqualificação moral e dotar de
estigmas7 os que assim foram acometidos. Na situação aqui presenciada, foi antes a
condição observável que emergiu no instante em que seu irmão passou a ir morar nas
ruas que revelou a incapacidade de manter a postura acrítica frente à doença e tornouse alvo necessário de intervenção. A partir do ponto em que a manifestação
transcendeu o limite da família e passou a ser visível socialmente é que se configurou
um problema de necessária intervenção.
Nesse período, Lumumba e a enfermeira procuraram algumas organizações não
governamentais que prestavam auxílio aos refugiados. Contudo, nenhuma estava
disposta a fornecer o tipo de ajuda que desejavam. Eles queriam internar Shomari para
que fosse medicado e acompanhado por um psiquiatra. Procuraram-me para que eu
pudesse de alguma forma intervir no caso e conseguir a almejada internação.
Conhecendo melhor a situação, fiquei perplexo pela forma como as coisas
estavam se encaminhando. Shomari estava vivendo na rua próximo à praça da Sé.
Dormia em meio a um monte de caixas de papelão, debaixo do parapeito de uma ótica.
Uma grande ironia se apresentava no fato, afinal enfrentava uma situação de invisibilidade
7

Estigma, como proposto pelos estudos de Goffman (GOFFMAN, 2015), é uma situação na qual o
indivíduo está impossibilitado de ter acesso à aceitação social plena.
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no país dormindo durante os últimos meses, justamente, às margens de um
estabelecimento comercial cuja finalidade seria vender instrumentos para “melhorar a
visão”.
A complexidade de seus pensamentos delirantes o fizeram procurar uma
determinada organização de apoio aos refugiados e, por meio dela, conseguiu modificar
seus documentos brasileiros – o cadastro de pessoa física (CPF) e registro nacional de
estrangeiro (RNE). Elaborou ainda uma acusação que Lumumba fazia parte de uma rede
de tráfico de pessoas e que teria sido responsável por sua vinda ao Brasil. Minha grande
perplexidade diante dessa história é que a mesma organização outrora havia ajudado
Lumumba a trazer seu irmão e sua filha para ao Brasil por meio da prerrogativa legal do
reagrupamento familiar. Agora, ela mesma iniciava um processo de criminalização do
refugiado. Fazia isso atendendo às solicitações de Shomari. Por outro lado, postergava o
auxílio a Lumumba na questão de intervenção médica para seu irmão, apesar de ele portar
um documento de um psiquiatra do Congo que declarava que Shomari era portador de
esquizofrenia (CID10 - F20).
Elaboramos, então, eu, a enfermeira e Lumumba, uma estratégia de apoio.
Em uma noite de domingo, em dezembro, uma cineasta, que havia feito o filme sobre a
integração de refugiados e movimentos sociais, junto com três outros refugiados
congoleses, foram até a ótica no centro na qual Shomari vivia. Cercaram-no e o levaram,
contra sua vontade, até o hospital onde minha esposa trabalhava.
Esse ato extremo foi necessário, pois, nas outras duas tentativas de intervenção
pelas vias legais, a primeira solicitando apoio da UBS, a segunda solicitando uma
ambulância do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, haviam dado errado.
A tentativa pela UBS não era possível, uma vez que seria necessária primeiro uma
avaliação do médico da equipe de consultório na rua, para posterior encaminhamento para
a avaliação psiquiátrica integrante do NASF, e só então, após consulta com especialista,
ser decidido se o caso deveria ser encaminhado para internação ou se deveria ser
realizada uma tentativa de intervenção farmacológica em nível ambulatorial. A tentativa
pelo SAMU não deu certo, pois a equipe contatada não poderia levar o paciente para
nenhum serviço de psiquiatria sem a confirmação de aceite do encaminhamento. Caso
fossem acionados, levariam o paciente para avalição em algum pronto-socorro de hospital
geral. Nesse serviço, seria avaliada a transferência caso fosse ponderada como
adequada.
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Enquanto a situação seguia com esse impasse, a cobrança dos familiares que
permaneciam no congo aumentava ainda mais o desespero de Lumumba. Ele já havia
perdido seu emprego em uma montadora de veículos devido às faltas recorrentes para
cuidar de seu irmão e começava a encontrar dificuldades para administrar a própria vida
e seus outros afazeres. A sua maior dificuldade era ser ouvido nos serviços e aparelhos
governamentais. O incômodo que sentia deixava sua exasperação ainda maior, por isso
que optamos pela intervenção tão invasiva.
Uma vez que conseguimos internar Shomari em um serviço psiquiátrico, ele pôde
finalmente receber os cuidados e assistência necessários. Após quinze dias de
internação, já se encontrava com raciocínio mais estruturado. Conseguia se comunicar
com a equipe de saúde. Seu discurso estava organizado e suas ideias novamente
coerentes. Apesar de sua fala lenificada pelo excesso de medicações, era nítida a sua
consternação em relação a toda situação em que colocara seu irmão. Chamava-me a
atenção o fato dele ter consciência que estava confuso e que ouvia vozes em sua cabeça
lhe dizendo o que fazer e como agir. Não parecia ter perdido a consciência sobre seus
atos, e sim ter sido levado a agir daquela maneira por ter acreditado nas vozes que ouvia.
Recebeu alta após 25 dias de internação e foi encaminhado para seguir em
acompanhamento ambulatorial no centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região
central. Lá, além de ser acompanhado pelo psiquiatra, recebia apoio de psicólogos,
terapeutas ocupacionais e era estimulado ao convívio com outros usuários. Ele, aos
poucos, se sentia cada vez mais estimulado a retomar a faculdade e seus estudos e
entrava em conflito consigo mesmo por se perceber incapaz de dar continuidade a eles
dada sua condição psíquica.
Remediada à situação, aproximei-me mais de Lumuma e soube da
existência do Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto de São Paulo. Por grande
afinidade que tinha pela causa do refúgio e da migração, fui convidado a integrar o grupo
e colaborar em suas atividades. Dessa forma, tive acesso ao movimento e, a partir desse
ingresso, senti a necessidade de um olhar mais atento a esse novo universo multicultural
e tão distante ao meu que se abria.
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2 O CAMPO – A OCUPAÇÃO HOTEL CAMBRIDGE

A ocupação Hotel Cambridge faz parte de um conjunto de nove moradias
pertencentes ao Movimento de Sem-Teto do Centro – MSTC, que, por sua vez, é um
dos braços principais da Frente de Luta por Moradia. Esse edifício em particular é
muito importante para o movimento, não apenas pela sua privilegiada localização,
mas também por ser um local onde frequentemente podem ser encontrados artistas,
cineastas, músicos e acadêmicos do Brasil e do mundo. Limitar, porém, sua
importância apenas aos membros “de fora” que o prédio recebe seria desconsiderar
a própria importância de seus habitantes. As mudanças percebidas nos arredores do
prédio após a sua ocupação foram significativas até mesmo para seus vizinhos. O
comércio local se expandiu, os serviços de iluminação da região foram melhorados e
os aparatos de segurança pública também se consolidaram.
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A estrutura física do edifício consiste em 15 andares, germinado com outros
edifícios tanto em sua margem esquerda quanto direita. Em sua porta de entrada, uma
sólida estrutura de metal remete às portas de uma cadeia. Durante as noites, é
pontualmente fechada a 1h, só retornando a abrir após a saída do primeiro morador
para o serviço.
Ainda no lado externo, chama a atenção a presença de uma placa da secretária
de segurança pública datada de 2005, na qual se inscrevem os termos de reintegração
de posse do antigo hotel. A placa serve como justificativa plausível para o lacre de
cimento da entrada. Contudo, esse não foi suficiente para impedir a nova ocupação
pelos atuais habitantes da moradia.
Após a passagem pela porta de metal avermelhada, alcançamos o hall
principal, muito peculiar à arquitetura dos hotéis no centro da década de 1960-70. Pé
direito alto, algumas colunas grandes, uma área livre que remete a uma antiga sala
de espera e um corredor estreito que traça um caminho para aqueles que entram o
edifício. No lado direto, fica a recepção. Ali se encontravam os livros de registro de
todas as pessoas que por ali passam. Havia um livro para os moradores, onde deveria
ser anotada a hora de saída e entrada, e um outro para os visitantes.
Atrás da recepção, há um enorme quadro negro no qual são colocados os
avisos das assembleias e as chamadas importantes para as atividades obrigatórias
dos integrantes do movimento. Do outro lado do hall, estão os móveis doados pelos
acadêmicos da Poli, todos feitos com materiais recicláveis durante algumas atividades
realizadas em conjunto com o movimento.
Seguindo adiante no corredor, encontram-se os elevadores. Pela falta de
manutenção permaneciam desativados. Em frente a eles, a escada principal do
prédio. No primeiro andar, um salão de festas todo feito em madeira, muito mal
iluminado. Algumas poucas luzes arranjadas por extensões de fiação serviam apenas
para manter o ambiente em uma certa penumbra. O pé direito desse salão era também
alto; no seu teto, encontravam-se inúmeros varais de roupa. Encontravam-se
penduradas ainda algumas fantasias de carnaval, oriundas da gravação de um filme.
Nesse ambiente, são realizadas algumas cerimônias e celebrações dos habitantes,
variando de casamentos, festas infantis e, algumas vezes, apresentações teatrais. Na
parte dos fundos do salão, havia uma outra porta de metal, também vermelha, também
fechada com cadeado, no entanto só era aberta nos dias de evento ou de bazares.
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No segundo andar, havia um amplo saguão, que deveria ser a área
administrativa do antigo hotel e hoje, naturalmente, se tornou a área administrativa da
moradia e a área central do MSTC. Ao contrário do salão do piso inferior, esse era
excessivamente iluminado por enormes janelas. O ar era igualmente quente e
abafado. As janelas permaneciam fechadas durante a maior parte do tempo devido
ao barulho constante de automóveis. Nas portas centrais, sempre permanecia
pendurada uma enorme bandeira da FLM; ao seu lado um pôster, também grande,
das manifestações em prol do governo de Dilma em outubro de 2015. Essa data era
denominada pelas lideranças como o outubro vermelho.

Figura 1 – Saguão Principal do Cambridge

29

Fonte: https://insurgentcartography.files.wordpress.com/2015/02/dsc_6148.jpg. Acesso em: 18 ago.
2017

No salão, à direita de quem entra, existiam dois grandes sofás e uma porta que
dava acesso à secretária do prédio. Ali é onde passavam a maior parte do tempo as
lideranças do movimento. Na sala, outra bandeira do movimento, três computadores
com acesso à internet e Wi-fi e um enorme arquivo armário onde ficam armazenadas
cópias diversas das documentações dos habitantes. Um dos requisitos essenciais à
participação no movimento é justamente estar em dia com todos os documentos.
Dessa forma, todos os habitantes são censeados e cadastrados para obtenção do
Número de Interesse Social – NIS.
De volta ao salão, em seu lado esquerdo havia uma pequena biblioteca,
recheada de exemplares variados de livros e quadrinhos doados por visitantes e
colaboradores. A biblioteca foi resultado de um projeto dos alunos de arquitetura e
urbanismo da USP, feita com materiais reciclados e caixotes de feira. Nesse canto,
havia dois computadores que forneciam acesso à internet aos habitantes. Ainda nesse
lado, um enorme sofá de madeira, feito sob medida pelos alunos de arquitetura, servia
com frequência de ponto de encontro para os moradores e visitantes. Além de
ergonomicamente confortável, era uma peça esteticamente bem interessante. Nessa
biblioteca, alguns moradores recebiam a função de zelar pelo acervo. Também era
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frequente a presença de professores voluntários que administravam aulas de reforço
para os menores do prédio.
Ainda nesse salão, encontrávamos eventualmente artistas plásticos realizando
residências e oficinas com as crianças e com os adultos dispostos. Alguns escritores
também compareciam ao local para realizar laboratórios e trabalhos com os jovens.
Chamava-me muito a atenção no salão os pôsteres do trabalho de doutorado
de um pesquisador belga que residiu no prédio durante sua pesquisa. Todos eles
foram produtos de um workshop realizado pelo pesquisador, denominado Cartografia
Insurgente8 (BOSMANS, 2016). Em um dos pôsteres, era possível visualizar
fotografias das portas e das devidas personalizações feitas pelos habitantes de cada
conjunto habitacional. Em outro, havia uma demarcação da região central de São
Paulo, pontuando no mapa os edifícios ocupados pelo movimento. E, por fim, um
pôster traçava graficamente a projeção das áreas comuns de cada andar.
Os demais andares do prédio consistiam nos conjuntos habitacionais dos
moradores. Alguns individuais, outros maiores, respeitavam, de maneira geral, a
distribuição dos quartos que permanecia da época em que ainda era um hotel. Era
muito impressionante o aproveitamento de cada espaço. Até mesmo o quarto que
provavelmente deveria ter servido de depósito do material de limpeza outrora era
utilizado como local de habitação. Ao todo, eram 170 famílias, e cada uma realizava
uma contribuição mensal simbólica para custear as taxas administrativas do edifício e
criar um fundo de reserva para o movimento.
Para poder residir no prédio, os candidatos à moradia deveriam, antes de mais
nada, ter toda a documentação em dia, incluindo nesse rol o título de eleitor e o NIS,
pois é através deles que poderiam pleitear o acesso às políticas públicas de caráter
social. Após a documentação, deveriam ainda passar por um curso da organização
do movimento que abordava o histórico da luta por moradias e contemplava ainda um
processo básico de educação política. Após o curso, era possível ser considerado um

8

Cartografia Insurgente foi um workshop coordenado pelo pesquisador Belga Jeroen Stevens,
realizado nas dependências do Hotel Cambrigde entre 28 de fevereiro e sete de março de 2015, que
pretendia mapear as formas insurgentes de arquitetura e urbanismo representadas pelas ocupações
na região central de São Paulo. O workshop partia da hipótese de que as ocupações eram um tipo
radical de urbanismo insurgente, transformando o centro de baixo para cima. A cartografia e o
mapeamento cultural foram testados como um método arquitetônico e urbano inovador, para revelar,
descobrir e re-enquadrar a forma como são vistas a ocupação social do espaço. Posterior a esse
workshop, foi realizado um projeto de pesquisa de mestrado pela universidade belga de duas
pesquisadoras acerca da ocupação (BOSMANS, 2016).
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membro efetivo do movimento e, na existência de vagas, o indivíduo poderia
finalmente residir na ocupação.
Cabia aos residentes, como condição obrigatória de sua permanência no
movimento, a participação nas assembleias, nos atos e nas reuniões periódicas. As
faltas, quando não justificadas, poderiam gerar punições e atrasos na entrada de
programas estatais, tais como o Minha Casa, Minha Vida. Às lideranças do
movimento, por sua vez, competia a triagem e a seleção, por ordem de participação e
engajamento nas atividades, daqueles que seriam prioritariamente agraciados com os
benefícios no caso de aprovação nos editais de chamamento público.
Um outro ponto marcante era a enorme complexidade administrativa adotada.
Modelo que parecia ser muito mais funcional que a grande maioria dos edifícios da
capital e, ao mesmo tempo, muito mais representativo de seus moradores. Cada
andar era tratado como uma instância independente. Deveria, em cada um deles,
existir um representante eleito ou escolhido pelos moradores daquele andar. Ao
representante caberia coordenar e auxiliar nas mais diversas demandas os moradores
de seu andar. Qualquer problema, desde acúmulo de lixo passando por violência
doméstica, uso de drogas e álcool, deveria primeiro passar com o representante do
andar, que teria o poder para intervir e resolver a demanda. No caso de algum impasse
ou dificuldade, ou ainda no caso de algum evento de maior gravidade, que
potencialmente culminasse com a expulsão do morador, o caso seria levado para a
liderança do prédio. Nesse contexto, caso o líder do prédio não conseguisse ou
encontrasse algum problema na resolução do conflito, aí a liderança do movimento
era acionada.
A redistribuição do controle dessa forma permitia uma socialização entre os
moradores muito maior e mais intensa do que a que eu encontrava nos edifícios de
classe média e alta na própria região. Nesses prédios, muitas vezes, os habitantes
sequer conheciam seus vizinhos, demandavam reclamações ou solicitações aos seus
pares por intermédio de um terceiros. Os porteiros e zeladores exerciam atividades
de grande socialização, são figuras comuns a todos os habitantes.
A partir de 2014, começou a fazer parte dos habitantes das ocupações uma
nova população, pessoas que até então não se encontravam nos movimentos de
moradia de São Paulo. Refiro-me aos imigrantes e refugiados. O início da participação
no movimento aconteceu por ocasião de um fato bastante noticiado nos veículos de
comunicação. Em setembro de 2014, houve uma reportagem sobre um grupo de

32

refugiados que foram despejados de um edifício na região central da cidade após a
reintegração de posse judicial ser decretada. A matéria denunciava que os refugiados,
em especial os de origem haitiana e africana, após a entrada no país, recebiam a
assistência inicial do Estado e de algumas organizações não governamentais que
prestam serviços a essa população. Após um período variável 30-90 dias, na maior
parte das vezes cerca de 60 dias, os refugiados deixavam essas instituições e se viam
sem ter para onde ir na cidade. Muitas vezes, sequer dominavam a língua local, não
tinham emprego fixo, ou estavam alocados em subempregos. Recebiam salários
extremamente baixos, não possuíam conta bancária, pois os bancos exigiam uma
série de documentos que eles não possuíam para a abertura de conta, dentre eles o
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) e comprovante moradia.
Nesse caso, pareciam existir poucas soluções: a rua, as pensões, os albergues
ou as ocupações sem movimento. Nessas ocupações, era comum os moradores
exigirem aluguéis exorbitantes dos refugiados que, como no caso denunciado pela
reportagem, pagavam os aluguéis acreditando estar de fato alugando uma residência.
Eles acreditavam estar agindo de acordo com os trâmites oficiais do país. Como essas
ocupações eram em sua maioria ilegais, desrespeitavam o estatuto da cidade
(BRASIL, 2004). Por conseguinte, acabavam por serem condenadas e suas
reintegrações de posse, ordenadas. Com isso, os refugiados não entendiam o que
lhes acontecia ou, porventura, compreendiam muito tarde (OLIVEIRA, 2014, BBC
Brasil, 2015).
Os movimentos sociais de moradia sensibilizaram-se com a causa e passaram
a permitir a entrada de alguns refugiados em suas ocupações. A grande diferença era
que os refugiados não podiam participar dos programas sociais de moradia. Ou seja,
para eles, viver nas ocupações deixava de ser algo que ao menos hipoteticamente
seria transitório; passava a constituir um estado de transitoriedade que se alongaria
por uma duração indeterminada. Tal problemática da transitoriedade se confunde com
a própria condição que os torna migrantes (SAYAD, 1998). Um outro ponto importante
e digno de ser ponderado era que, pela lei da migração, vigente no país durante a
realização desta pesquisa, era proibida aos estrangeiros a participação em
movimentos políticos e manifestações. Essa prerrogativa tornava o fato de integrarem
os movimentos de habitação e terem de cumprir uma série de demandas do próprio
movimento um outro ponto contraditório com impactos cotidianos incomensuráveis.
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3 O GRUPO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES SEM-TETO – (GRIST)
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O Grupo de Refugiados e Imigrantes Sem-Teto (GRIST) era um grupo
heterogêneo, composto por pessoas de origens nacionais e étnicas distintas, marcado
por perfis socioeconômicos também distintos. Nos meus primeiros contatos com o
grupo, foi possível perceber uma transitoriedade e variabilidade na integração de seus
membros e de seus participantes. Contudo, era possível afirmar que existia um núcleo
central de participantes, cerca de 20 pessoas, de quem mais me aproximei durante a
pesquisa em campo.
Dentre os integrantes, a maioria era composta por homens, com idade variável
entre e 25-55 anos, provenientes principalmente do Haiti e da República Democrática
do Congo. Grande parte deles estava inserida no mercado de trabalho em empregos
informais no setor da construção civil ou serviços. Outros estavam desempregados,
exercendo ocasionalmente atividades pontuais dentro do próprio movimento. Alguns
possuíam formação superior em seus países de origem, dentre eles professores,
advogados e médicos, porém não a exerciam aqui em consequência de uma grande
dificuldade em validar seus diplomas no Brasil.
As mulheres que eventualmente participavam dos encontros eram igualmente
jovens. Em sua maioria, vieram ao país após a regularização da situação migratória
de seus parceiros, sobretudo pela premissa existente na lei referente à possibilidade
de reagrupamento familiar. A inserção no mercado de trabalho delas é, também, em
sua maioria no setor de serviços, uma parcela muito pequena tinha carteira de trabalho
registrada.
Faziam ainda parte do grupo duas adolescentes que viviam com seus pais e
participavam das atividades nos dias dos eventos organizados pelo GRIST. Algumas
crianças menores ocasionalmente apareciam; eram, por sua vez, nascidas e
registradas em território brasileiro.
Além da grande maioria de imigrantes haitianos e refugiados congoleses,
faziam parte do grupo pessoas da República Dominicana, da Palestina, Angola, Togo
e alguns imigrantes latino-americanos que, apesar de não participarem regularmente
das atividades, foram incluídos no GRIST por uma exigência da coordenação do
Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC) que preconizava a participação de todos
os estrangeiros do movimento dentro do grupo. A participação regular e comprovada
nas atividades havia se tornado um dos critérios para a admissão de novos membros
estrangeiros no movimento de moradia.
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A formação do GRIST ocorreu após a gravação de um filme nas dependências
da ocupação Hotel Cambridge (CAFFÉ, 2017). O filme, apesar de ficcional, tinha uma
grande quantidade de informações retiradas das narrativas dos próprios imigrantes e
refugiados do prédio. Esses, além de fornecerem o conteúdo da história, foram
também convidados a atuarem nas gravações. A ideia principal do projeto era abordar
a aproximação dos imigrantes e refugiados nos movimentos de moradia e nas
ocupações na cidade de São Paulo. Evidenciando a reterritorialização dos imigrantes
dentro da realidade brasileira. As gravações foram não apenas o gatilho, como
também a principal inspiração para a consolidação de um movimento dos próprios
estrangeiros.
No momento de sua formação, o principal objetivo do grupo era consolidar as
redes de conexão entre os migrantes e refugiados de São Paulo e auxiliá-los no
processo de obtenção da documentação para sua regularização jurídica no país, no
acesso dos serviços de proteção social e, especialmente, na inclusão na luta das
demandas dos movimentos de moradia da região central de São Paulo. A questão
habitacional constituía um dos principais problemas enfrentados pelos estrangeiros.
No município de São Paulo, existiam alguns aparelhos públicos estaduais e
municipais de acolhida, como os Centros de Referência e Atendimento para
Imigrantes (CRAI)9, além de algumas organizações que prestam serviços a essas
populações. Contudo, essas instituições têm em comum a adoção de um período
máximo de permanência de até 60 dias. Passado esse período, é esperado que o
estrangeiro esteja inserido no mercado de trabalho, com um local para moradia e, de
preferência, já tenha adquirido uma competência mínima em nosso idioma. Aqueles
que possuem familiares ou conhecidos na cidade conseguiam contemplar essas
metas; os demais se mudavam para as pensões na região central (especialmente a
região do Glicério) e nas periferias (com destaque para a zona leste da cidade).
Nesses locais, além de enfrentarem os preços exorbitantes dos aluguéis, ainda tinham
enorme dificuldades em oficializar contratos por não possuírem contas bancárias ou
documentos oficiais. Acabavam caindo em contratos informais extremamente
exploratórios. Alguns estrangeiros iam para os albergues públicos às noites. Durante

9

A Prefeitura Municipal de São Paulo tem, atualmente, 540 vagas destinadas para imigrantes e
refugiados. As vagas estão distribuídas nos centros de acolhida (Bela Vista, Bom Retiro, Pari,
Penha). Além destas, as demais vagas existentes na rede socioassistencial, nos albergues
municipais (geridas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS)
também podem ser acessadas por imigrantes.
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o dia, vagavam em busca de empregos ou contatos. Outros acabavam indo para as
ocupações.
O MSTC, por sua vez, era constituído, em sua maioria, por trabalhadores de
baixa renda. O objetivo maior do movimento era a contemplação pelos programas
habitacionais do governo federal. Havia também uma enorme heterogeneidade dos
integrantes do movimento, no entanto, apesar dela, constituíam uma coletividade a
partir de seus próprios agenciamentos. O cuidado em se traçar o processo de
elaboração e construção do grupo enquanto “movimento” contribui para definir um
caráter apriorístico de sua configuração, permitindo pensarmos essa coletividade
como uma construção que a todo o tempo é reafirmada e problematizada nos
discursos, nas práticas e nas representações de seus integrantes, processo
denominado de “coletivização” (AQUINO, 2008).
No GRIST, esse processo de “coletivização”, gerenciado em torno de uma
grande heterogeneidade e particularidades de seus integrantes, era bastante notável.
A influência exercida pelo convívio e participação nos movimentos sociais foi
fundamental para a consolidação da vontade de representação de seus membros na
criação de um ethos político ao grupo. Em síntese, era possível perceber que o grupo,
enquanto entidade coletiva, traçava uma tênue linha de adesão social entre seus
membros.
Por ser um grupo constituído no interior de um outro grupo, no caso um
movimento social, as semelhanças e as divergências que surgiam possuíam uma
potencial tendência na geração de conflitos. Se, por um lado, a participação em um
movimento social conferia uma autoridade maior e uma força política mais
considerável, por outro lado, reproduzia os mecanismos de controle, tais como os
observados nas organizações não governamentais.
Existia uma tendência em alinhar os discursos em relação àqueles do
movimento. Com isso, era possível confrontar, conforme os relatos dos próprios
imigrantes e refugiados, situações opressoras tomadas em benefício do movimento
que deveriam prevalecer em relação às práticas e vontades individuais. Os
mecanismos coercitivos se aprofundaram ainda mais à medida que a situação politica
do Brasil se deteriorava. A crise econômica e subsequente crise politica deflagrada
culminaram com a saída da presidente da República e de seu partido do poder. As
narrativas da crise promoveram uma polarização de grupos políticos divergentes. Os
partidos de orientação mais progressista tornaram-se objetos de contestação e de
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extrema repulsa da parte das classes mais economicamente favorecidas. Em seguida,
houve a saída do Partido dos Trabalhadores da gestão municipal de São Paulo pela
via eleitoral. Tais resultados implicaram uma derrota muito grande frente aos avanços
que os movimentos sociais haviam conquistado nos últimos anos.
O medo de medidas de Estado cada vez mais austeras, além da necessidade
crescente de aperfeiçoar as estratégias de luta, fez crescer muito os mecanismos de
controle do movimento social com o intuito de uniformizar e estreitar suas práticas
coletivas. Com isso, os fluxos dissonantes que havia dentro do movimento – no caso
em questão, o fluxo do protagonismo e da criatividade que emanava do movimento
de imigrantes e refugiados – foram fortemente restritos. Tornou-se necessário que os
refugiados e imigrantes levantassem as bandeiras do movimento de moradia, para
que compusessem uma luta única, evitando, assim, a segmentarização do
movimento.
Após algumas discussões e conflitos, as principais lideranças do GRIST
optaram por saírem do movimento. O grupo, por sua vez, passou a ser o local de
encontro dos estrangeiros que já faziam parte do movimento com aqueles que
desejavam entrar nas ocupações, sendo, a partir de então, denominado de grupo de
apoio.
Outro fato que observei nesse período foi a “culturalização” dos fenômenos
produzidos pelos estrangeiros. Independente de atos individuais e pontuais, algumas
divergências nas condutas deles em relação às expectativas locais faziam com que
os líderes do movimento abordassem os conflitos como um problema cultural dos
estrangeiros. Faziam isso de forma generalizada, convocando a todos para conversas
e reuniões de discussões, especialmente sobre os aspectos das medidas higiênicosanitárias que necessariamente deveriam ser adotadas em vistas de “normas
higiênicas brasileiras”.
A despeito dos conflitos gerados e das intercorrências que levaram a seu
desfecho, o grupo de refugiados e imigrantes não possuía em sua essência um caráter
discriminatório. Embora tenha sido formado para dar voz e assegurar a autonomia dos
imigrantes e refugiados, não pretendia promover a segregação ou a divisão dos
nacionais e dos estrangeiros. Esse processo alimentaria a noção de formação de
guetos. Embora seja frequente no Brasil a imagem de estrangeiros vivendo em
ajuntamentos étnicos constituindo o campo que leva a noção daecomunidade, tais
como as nipônicas, ou bolivianas bastante presentes nos meios acadêmicos e de
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comunicação. Quando o grupo conformado é constituído por indivíduos de baixa
renda, com condições de moradia precárias e a situação no mercado de trabalho
informal ou inexistente, essa imagem de comunidade cede espaço para a definição
dos “guetos”. Sob essa representação, é comum serem atribuída à responsabilidade
dos imigrantes no processo de “guetização”, tratando esse efeito observado como se
fosse uma própria essência das comunidades migrantes, ou mesmo um mecanismo
de oposição à assimilação nas sociedades receptoras (SILVEIRA, 2014)10.
Em contraposição a essa imagem, o GRIST buscava ser uma entidade
representativa de intermediação do diálogo entre migrantes e nacionais. Por meio da
promoção de eventos e de instrumentos de valorização das diferentes culturas e das
trocas que o contato cultural, poderia promover para ambos os elementos sociais.
O grupo não era tampouco um movimento isolado na atual conjuntura
brasileira. Outros grupos surgiram na cidade de São Paulo, tais como o Visto
Permanente – Acervo Vivo das Novas Culturas Imigrantes, a Equipe de Base Warmis
– Convergência das Culturas e o Movimento Palestina para TOD@S (MOP@T), que,
juntos, integravam a Frente Independente de Refugiados e Imigrantes (FIRI). O
coletivo formado por esses grupos ansiava por representar o protagonismo dos
imigrantes frente às solicitações e os desafios encontrados na inserção social no
território nacional. Serviam como contraponto as instituições e organizações que,
apesar de apoiarem as causas semelhantes, eram organizadas por pessoas que não
necessariamente estavam em situação de refúgio ou imigração e, portanto, poderiam
atuar como mediadoras da voz dos migrantes no Brasil. Conforme explicitado em um
folheto escrito e distribuído pelo próprio coletivo durante um evento realizado no dia
do refugiado, “Nem sempre uma ação de solidariedade deixa de ser uma ação de
tutela e de silenciamento” (LOMEU, 2016).
O sociólogo francês Wacquant define gueto como um meio “sócio organizacional” constituído de
quatro elementos: o estigma, o limite, o confinamento e o encapsulamento institucional. O gueto não
impede a construção de relações exteriores ao seu meio, porém fecha-se em si mesmo num
funcionamento de autoproteção intensa, marcado pela impermeabilidade ao movimento contrário, do
externo para o interno. Há uma grande tendência à diluição da noção de gueto quando usada na
designação de grandes áreas de concentração de população pobre. Essas representações forjadas
pelo senso comum e, muitas vezes, alimentadas por parte dos meios de comunicação, pouco
contribuem à reflexão sobre a questão dos imigrantes como uma questão internacional e não
somente nacional, nem muito menos local. Em verdade, tais representações podem significar a
formação de um pensamento excludente sobre os imigrantes constituindo, assim, imagens da
ocupação territorial e da constituição de espaços relacionais que formam verdadeiras ilhas de
segregação. A pobreza e, em alguns casos, a miséria são confundidas com a noção de gueto, como
espaço exclusivo de trocas simbólicas e preservação sociocultural do grupo (WACQUANT, 1996;
SILVEIRA, 2014).
10
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A pesquisadora Vanessa Perin se ateve em seu trabalho ao papel exercido
pelas instituições que prestam auxílio à população refugiada brasileira. Sua etnografia
intitulada “‘Um campo de refugiados sem cercas’: etnografia de um aparato de
governo de populações refugiadas” descreve excepcionalmente uma malha de
relações das organizações de apoio e do governo. Ela dialoga em suas análises com
os mecanismos de exercício de poder proposto por Foucault. Na sua observação,
Perin ressalta o papel de “olho do Estado” e os mecanismos de governo que as
instituições de apoio, dentre elas organizações não governamentais, estabelecem
entre os sujeitos assistidos. Na sua descrição, retrata “como o Estado produz um
sujeito que lhe seja apreensível, a partir da análise das relações estabelecidas entre
os refugiados e as diversas organizações com as quais entram em contato ao
solicitarem refúgio”, definindo, assim, o “campo de refugiados sem cercas” (PERIN,
2014). Com isso, ela descreve esse mecanismo de tutela e silenciamento que os
próprios imigrantes e refugiados denunciavam sofrer quando procuravam essas
instituições.
A trajetória do grupo dentro do movimento social evidencia, por sua vez, um
mecanismo semelhante ocorrido à luz do próprio movimento. Tais aspectos
coercitivos que os movimentos adotam a despeito de sua postura contrariam aos
mecanismos coercitivos do Estado do qual são a priori opositores. Deleuze e Guattarri,
ao observarem os conflitos molares (macrossociais) e moleculares (microsssociais),
descreviam como até mesmo dentro dos fluxos moleculares, dissonantes dos
aspectos hegemônicos, porventura configuravam-se grupos minoritários que
unificavam e padronizavam as singularidades dissonantes em prol de uma afirmação
de seus movimentos. Contudo, essa luta, essa configuração em grupos minoritários
pode configurar ela própria uma prerrogativa coercitiva, especialmente quando se
burocratiza, sedimenta-se, recebe reconhecimento, ou mesmo a apropriação dos
aparelhos do Estado. E assim, para zelar por uma autoridade, por uma característica
de afirmação de suas demandas, o movimento acaba por eliminar os aspectos
moleculares dissonantes em seu próprio interior (GUATTARI et al., 2013).
Uma outra consideração notável é a constatada a respeito da questão
semântica encontrada na própria denominação do grupo. É possível notar que, apesar
de a classificação político social distinguir a figura do imigrante da figura do
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refugiado11, na consolidação do grupo, a junção de ambas as categorias sobre a égide
de uma classificação sobreposta, que unificaria os dois sujeitos, reflete uma situação
maior na qual ambos estão igualmente condenados. Situação em que a discriminação
pela origem social e de cor é mais explicitada que a condição classificatória
documental12,13. Em um dos relatos que obtive de um imigrante haitiano, ele
descreveu que conheceu o racismo uma vez estando no Brasil. Até então, ele apenas
conhecia a sua história e origem, mas, uma vez aqui, sentiu na pele o processo de
racialização de seu corpo ao se deparar com a realidade discriminatória vivida no país.
A materialidade de sua assertiva se realizou no instante em que disputava um
edital para financiamento de um projeto cinematográfico. O imigrante haitiano em
questão era cineasta. Na ocasião, fora chamado por um dos concorrentes de “macaco
que vinha ao país para roubar vagas e empregos”. Processo muito similar ao descrito
por Franz Fanon, quando ele narra em sua obra Pele negra, máscaras brancas que a

11

Um ponto conflitante no atual contexto global é a divergência sobre a definição entre o sujeito
migrante e o refugiado. Cabe apontar que não existe uma definição legal para o termo “migrante” em
nível internacional. Embora alguns políticos, organizações internacionais e meios de comunicação
tendam a utilizar o termo migrante de forma generalista, englobando em seu significado tanto os
imigrantes quanto os refugiados, existe uma preocupação semântica em relação a esta definição,
sobretudo aos mecanismos de proteção internacionais elaborados sobre os refugiados. A
caracterização do termo é carregada de preceitos morais. Se, por um lado, a generalização pode
enfraquecer o apoio a refugiados e ao refúgio institucionalizado em um momento delicado do ponto
de vista geopolítico, por outro lado, a separação poderá levar à deslegitimação do ato migratório.
Dentro desta realidade de esquemas classificatórios, acaba pesando sobre as autoridades de
controle a definição do que seria legítimo e ilegítimo, o que, no último caso, teria como resultado a
deportação ou condenação à ilegalidade dos indivíduos. Apesar das controvérsias estabelecidas, a
diferença conceitual subentende que o migrante é o indivíduo que, por opção voluntária, abandona
seu país em busca de melhores de oportunidades econômicas e sociais, podendo retornar a sua
origem conforme decisão pessoal sem com isso comprometer a sua segurança. No caso do refúgio, o
retorno poderia ser um evento cujo desfecho seria fatal e, portanto, abre-se mão de um aparato de
proteção internacional, mediada pela convenção das Nações Unidas.
12 A hospitalidade destinada ao estrangeiro que encontramos no Brasil variará em virtude da
nacionalidade, situação econômica, religião, idioma, grau de escolaridade, profissão, além de se
diferenciar de acordo com a temporalidade em que se inscreve. Trata-se, assim, de uma
hospitalidade condicional, regida por normas e exigências, cuja legislação se aperfeiçoa para evitar o
ingresso de estrangeiros indesejáveis e perscrutar os estrangeiros residentes (BASTOS, 2016).
Inúmeras barreiras no acolhimento desse imigrante são desta forma instaladas, sejam elas em sua
integração social, sejam na inserção no mercado de trabalho, em que é recorrente a desvalorização
da qualificação profissional dos refugiados e dos imigrantes. Esse quadro é parte integrante de um
aparato ideológico forjado pela sociedade que desenvolve preconcepções sobre os imigrantes
sustentadas pela discriminação por parte dos nacionais, e até mesmo por instituições (públicas e
privadas), exigindo mobilizações para que haja uma conscientização da sociedade como um todo
(PIOVESAN, 2003).
13 O desempenho do sistema de proteção social em nosso país nem sempre corresponde às
necessidades objetivas dos migrantes e refugiados. As políticas de integração social ainda
apresentam enormes lacunas, e diferentes expressões da questão como exploração, pauperismo e
desemprego manifestam-se no cotidiano dos refugiados (FRANCO, 2016).
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descoberta de sua negritude ocorreu pelos olhos e pelas palavras dos outros, quando
olhavam para ele com medo, ou falavam dele com desdém (FANON, 2008).
Na dramaturgia do Perfomatrom, essa evidência do racismo brasileiro também
foi evocada. Em um dado momento da fala do refugiado, ele afirmava:
As pessoas me perguntam: sua vida é melhor aqui ou lá? Lá. Minha vida era
muito melhor lá e se eu pudesse escolher eu escolheria lá, na minha casa,
com a minha família, sendo negro onde eu não sinto o racismo, sendo
jornalista onde tenho um diploma (DESS, 2017, p. 65).

4 AS ATIVIDADES – RODAS DE CONVERSA
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O movimento MSTC, desde sua abertura para estrangeiros, tornou-se uma das
referências de moradia para essa população. Muitas vezes, o acesso dos imigrantes
e refugiados ao movimento ocorria de maneira pessoal. Ou seja, um morador
chamava outros indivíduos para dividirem o apartamento e, com isso, vínculos sociais
eram estabelecidos. Contudo, as regras de funcionamento do movimento eram
desvirtuadas. As lideranças ficavam aflitas com essa situação e, muitas vezes, as
discussões circundavam sobre os estrangeiros estarem utilizando o movimento social
como uma agência imobiliária de baixo custo, o que acabava gerando conflitos
extenuantes para ambas as partes.
Outro ponto de divergência era que muitos dos imigrantes e refugiados não
compreendiam muito bem os termos de aceite que assinaram ao adentrar no
movimento. Muitos não tinham planos definidos acerca do futuro, a ponto de saber se
desejavam permanecer em território nacional. Muito menos se queriam se engajar em
um movimento cuja finalidade era a luta ao direito por moradia, ainda mais em um
contexto em que as políticas vigentes excluíam o acesso dos estrangeiros.
Como os estrangeiros acabavam criando um fluxo próprio de ingresso no
movimento, por não compreenderem o real significado de suas propostas, em um
dado momento, a participação deles dentro do movimento permaneceu em uma
situação bastante desagradável. Chegou-se ao ponto de ser cogitada pelas lideranças
a restrição de acesso no movimento para novos estrangeiros.
Nesse contexto, sugerimos a criação de rodas de conversa, com a presença
de todos os imigrantes e refugiados. Da parte do movimento, iríamos promover rodas
com a finalidade de explicar o movimento, seu funcionamento e a forma de
participação popular nas lutas por direitos. Pela parte dos refugiados, nós os
auxiliaríamos, sanando algumas dificuldades linguísticas encontradas no lido diário
com os demais habitantes das moradias e, em especial, com os coordenadores das
moradias.
A opção, no momento da concepção, pelo trabalho em grupo aconteceu por
acreditarmos no intercâmbio de experiências entre os pares que vivenciam
diariamente desafios e dificuldades semelhantes. E, com isso, também tínhamos a
perspectiva de fortalecer os sentimentos de pertencimento e do apoio social mútuo
(BRASIL, 2012). Desejávamos contribuir para o sentimento de “coletivização” dos
integrantes (WHITE et al., 2003).
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Ainda nessa perspectiva, a escolha pelas rodas de conversa ocorreu por se
tratar de uma estratégia de base comunitária configurada em espaços de diálogo, em
geral por grupos abertos (as pessoas poderiam entrar e sair em qualquer momento),
flexíveis e com temáticas variadas e pontuais. Dessa forma, esperávamos favorecer
a participação dos integrantes do movimento.
Figura 2 – Roda de conversa no Salão do Cambridge

Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 3 – Reunião de Organização das Atividades
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Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 4 – Atividade na ocupação Rio Branco

Fonte: Arquivo Pessoal

No início das atividades com as rodas de conversa, era perceptível o
desconforto dos participantes. Parecia que seriam mais um evento obrigatório do
movimento. Onde mais uma vez ficariam frente a frente com os coordenadores e
ouviriam todas as reclamações sobre suas condutas e posturas.
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Na primeira roda, colocamos todos no saguão principal do hotel e tentamos
organizar o encontro. Após um momento inicial de apresentações, promovemos mais
uma explanação das nossas atividades dali em diante.
No segundo encontro, procuramos transformar a atividade em algo um pouco
mais lúdico. Com um barbante enrolado em uma garrafa pet, propus um jogo teatral
de integração no qual cada um dissesse seu nome e profissão e, após, se possuía
algum sonho ou medo uma vez aqui no Brasil. O indivíduo que portava a garrafa
deveria lançá-la para alguém da roda pegá-la, segurando uma das extremidades do
barbante, e assim sucessivamente. Isso seria feito até que todos tivessem tido a
oportunidade de falar. Criava-se, através do fio de barbante, uma figura geométrica
móvel na qual a presença de todos tornava a imagem possível. Caso uma das
pessoas saísse (fizemos o teste), a figura se deformava e não seria possível mais
nenhum movimento. Com essa atividade, tínhamos o interesse em apenas
exemplificar para todos a real importância da união de todos, motivados por uma
causa em comum, para podermos criar um movimento e, assim, ressaltar a
importância de todos para ele.
Nesse segundo dia de atividade, foi possível perceber a emersão de questões
subjetivas que traziam os participantes. Logo após esse segundo encontro, um
imigrante chamado Félix14 veio até mim compartilhar suas questões pessoais que
naquele momento o afligiam. Contou-me que estava no Brasil há 6 meses, era natural
do Haiti e tinha passado por uma longa jornada migratória. Em seu país de origem,
exercia atividades em obras na construção civil, porém possuía nível técnico em
trabalho com mármores e pedras. Após o terremoto de 2010, a situação econômica
do país piorou muito. Segundo ele, as principais cidades haviam sido destruídas, e
agora tentavam reconstruir o país, contudo nem o governo nem as pessoas tinham
mais recursos. Faltavam trabalho e condições de sobrevivência e, por isso, migravam.
Uma vez aqui no Brasil, em busca de emprego, conseguiu trabalho em uma
empresa onde poderia aproveitar sua formação anterior. Contudo, logo no início do
trabalho, não conseguia compreender o porquê de sua carga de trabalho, apesar de
a quantidade de horas ser equivalente e rendia-lhe um salário bem inferior. Achava
aquilo estranho, mas, como sempre recebia elogios de seu patrão, acreditava que
seria questão de tempo, que deveria estar sendo submetido a algum tipo de

14

Nome fictício para respeitar a integridade e a privacidade do participante.
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treinamento. Nesse período, conseguiu trazer ao país sua esposa, Margoth15. Ela
estava com 41 anos e exercia no Haiti uma profissão equivalente ao que no Brasil
denominamos auxiliar de enfermagem.
De início, Félix e sua companheira passaram a viver em uma moradia coletiva
no centro de SP. Na ocasião, pagava um aluguel extremamente caro em proporção
ao seu salário, porém significativamente inferior ao aluguel de outras moradias que
ele havia procurado. Após um período no prédio, ouviu de um colega que a moradia
teria sua posse reintegrada. Ele não sabia o que significava reintegração de posse.
Contou então que, num determinado dia, chegaram ao edifício inúmeros outros
imigrantes que haviam sido despejados de um outro prédio na região central onde
uma reintegração de posse havia sido determinada pela justiça. Assustado e
preocupado com sua situação, ele e sua esposa conseguiram, através de amigos,
acessar o MSTC. Passou a fazer parte do movimento por moradia, sem entender
muito o bem o que viria a ser um movimento por moradia.
Após esse desabafo inicial de sua situação no Brasil, ele me perguntou em tom
de consulta médica (mudou a entonação de seu discurso, falou mais baixo e mais
próximo de meus ouvidos) se poderia ajudá-los. Ele e a esposa estavam pensando
em ter um filho. Como já estavam tentando há anos, mesmo no Haiti, e não haviam
conseguido, acreditava ser o momento de auxílio médico. Sabia que no Brasil existiam
serviços públicos de “inseminação artificial” e me perguntou se haveria alguma
possibilidade de fazer um encaminhamento deles para esses serviços.
Dialoguei bastante sobre essa questão. Falei que a esposa dele já estava com
uma idade avançada, e que talvez, até por isso, não conseguisse ter filhos. Apesar
disso, orientei-o sobre o fluxo de atendimento na Unidade básica de Saúde e o deixei
com meu contato.
Após muitos agradecimentos, ele referiu uma outra situação. Em seu emprego,
fazia dois meses que estava sem receber salário, ou mesmo vale-alimentação.
Segundo o seu patrão, a situação da empresa estava difícil e não estavam
conseguindo pagar ninguém. Félix questionava consigo, contudo, como estaria a
situação difícil se sempre havia obras e trabalho. Ele também me confessou que
duvidava muito se outros colegas não estariam recebendo ou ainda se o seu patrão
não estaria recebendo também. Não sabia como ajudá-lo nessa situação e o orientei

15

Nome fictício para respeitar a privacidade e sigilo do participante.
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a conversar com os brasileiros da ocupação que trabalhavam na construção civil para
verificar se já tinham passado por situação similar.
Ainda após essa segunda roda de conversa, outro refugiado também do Haiti,
Robert, procurou-me. O Robert era formado como psicopedagogo com ênfase em
ensino em matemática. Aqui no Brasil, não conseguia exercer sua profissão e sequer
validar o diploma. De acordo com as pesquisas que havia feito e em conversas que
teve com outros profissionais das organizações de auxílio aos migrantes, parecia não
existir formação equivalente no país. Sem opções, trabalhava em uma empresa de
limpeza urbana terceirizada para prestar serviços pela prefeitura de São Paulo. Robert
tinha acabado de ter seu primeiro filho e fez questão de me mostrar a sua foto pelo
celular. Após essa conversa ele desabafou:
Rafael, de que adianta falar: Falar em nada adianta. Eu poderia falar muitas
coisas, o que já passei, o que já fiz, mas de que iria adiantar? O Brasil não nos
quer aqui, houve um acordo internacional para que nós viéssemos. Eu vim até
aqui. Para entrar, foi muito fácil, tudo ótimo. Mas, depois que entrei, nada.
Nenhum serviço, nada pronto para nos receber. Esse acordo é uma farsa. O
Brasil não nos quer aqui.

Olhei para ele. Sem respostas, apenas concordei.

5 COMO – O PERCURSO DA PESQUISA
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Esta pesquisa qualitativa foi realizada por meio de uma abordagem etnográfica,
partindo da compreensão de etnografia como sendo uma atividade de coleta realizada
por indivíduos previamente preparados pelas bases do alicerce teórico acerca do
objeto de pesquisa, reduzindo o viés empirista do processo e direcionando o olhar do
pesquisador aos aspectos relevantes para a compreensão do ethos de seu objeto de
pesquisa.
Com efeito, etnografia não pode ser entendida apenas como método. Em
concordância com o que Peirano defende, ela não é apenas uma metodologia ou uma
prática de pesquisa, “mas a própria teoria vivida [...]. No fazer etnográfico, a teoria
está, assim, de maneira óbvia, em ação, emaranhada nas evidências empíricas e nos
nossos dados” (PEIRANO, 2006, p.3).
A teoria e a prática são inseparáveis: o fazer etnográfico é perpassado o tempo
todo pela teoria. Antes de ir a campo, cabe ao pesquisador se informar de todo o
conhecimento produzido sobre a temática e o grupo a ser pesquisado. Desse modo,
o pesquisador em campo com o olhar e o escutar guiados, moldados e disciplinados
pela teoria. Ao voltar para escrever e ordenar os fatos realizará o exercício de traduzir
os fatos os emoldurando em uma teoria interpretativa (URIARTE, 2012).
O que caracterizaria o pesquisador é essa capacidade para “ser afetado”
(FAVRET-SAADA, 2005) por outras experiências. Por isso é que vamos a campo
munidos de teorias e voltamos retroalimentando-as, transformando-as: “Agitar, fazer
pulsar as teorias reconhecidas por meio de dados novos, essa é a tradição da
antropologia” (PEIRANO, 2006, p.4)
O “ser afetado” no meu caso em particular foi a principal motivação para aceitar
o desafio deste projeto. Parti de um campo de conhecimento historicamente marcado
pela adoção de um modelo de ensino positivista e pragmático, a medicina. Se em
outros tempos a profissão costumava dialogar com os campos das ciências humanas
e sociais, infelizmente com o passar do tempo esse diálogo ficou restrito a espaços
da academia e a uma grade curricular bastante restrita na graduação.
Dentre os profissionais médicos brasileiros, os que porventura trilham esse
caminho são uma minoria, o que faz do campo da saúde coletiva, em especial a
perspectiva das ciências sociais e humanas, uma área de atuação de profissionais em
sua maioria provenientes de outras formações do campo da saúde.
A grande dificuldade em “migrar” para outro campo epistemológico não era por
uma simples necessidade o embasamento teórico necessário, mas, principalmente, o
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exercício de colocar em prática uma nova maneira de agir perante os fenômenos
presenciados. A forma de narrar os fatos sob uma perspectiva em que os valores da
pessoa, dos personagens da pesquisa, deveriam ser valorizados em detrimento do
meu próprio saber. Por isso, defino este projeto como um grande desafio.
A prática etnográfica pode exigir do pesquisador praticamente qualquer tipo de
habilidade, por ser uma ciência que recorre à observação participante. Para tal, devese ponderar a capacidade de comunicação, a capacidade de alcançar determinados
lugares ou determinadas autorizações para a participação na vida o grupo
pesquisado, de modo que se possa registrar com maior exatidão e maior riqueza de
detalhes a complexidade dos fenômenos humanos. Ou, como dito de outra forma por
Malinowski (1978), seria a capacidade de conhecer os imponderáveis da vida real. O
autor, precursor da abordagem, dá uma devida magnitude no tocante do levantamento
exaustivo de dados bem detalhados e, a partir disso, a disposição dos resultados
obtidos na forma de um quadro sinótico, apresentando, assim, o esboço da sociedade
observada para sua utilização como instrumento de estudos (método de
documentação estatística por evidência concreta).
Sobre isso, Geertz em sua obra a interpretação das culturas discorre da
seguinte forma:
A etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato – a
não ser quando (como deve fazer, naturalmente) está seguindo as rotinas
mais automatizadas de coletar dados –, é uma multiplicidade de estruturas
conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às
outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares, inexplícitas, e que
ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar [...].
Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura de’)
um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas
suspeitas e comentários tendenciosos [...] (2015, p. 6).

Na decisão pela abordagem etnográfica para a pesquisa, pesaram os
argumentos levantados por Fassin:
O etnógrafo como instrumento de interpretação e comparação, triangulando
entre as diferentes áreas de conhecimento derrubando os paradigmas e
compreendendo como a intersecção dos processos morais e discursos éticos
dos mundos particulares definem a condição humana local de saúde (2016,
p. 108).

O presente trabalho, portanto, é o resultado de uma investigação etnográfica
realizada no acompanhamento das atividades do Grupo de Refugiados e Imigrantes
Sem-Teto.
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O trabalho em campo buscou apreender os sentidos individuais, familiares e
culturais, transformado o objeto de investigação em sujeitos menos genéricos e
procurando capturar a particularidade que há na experiência de cada evento humano
em seu processo de procura por cuidados de saúde (PINHO et al., 2012).

Por

tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, o projeto de pesquisa foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e
obteve a devida aprovação para a sua realização.

5.1 A ESCOLHA PELOS ITINERÁRIOS

Os itinerários terapêuticos são estratégias de observação das escolhas
tomadas pelos indivíduos nas suas buscas por resoluções de seus problemas de
saúde.
A doença, nesse caso, desempenha um marco a ser superado, constituindo um
evento que determina um rompimento com a postura acrítica a respeito da condição
de saúde. Uma vez estabelecido o fato, o indivíduo dispende de uma série de
recursos, mobilizando os mais variados estoques disponíveis dentro do repertório de
possibilidades que lhe são apresentadas.
Os enfoques nessas diferentes perspectivas, bem como nos movimentos e nas
escolhas realizadas, revelam os aspectos plurais de significações que são
mobilizadas. Com isso, a doença ultrapassa a rede de significados da esfera
normativa da biomedicina. Esfera essa que, por considerar a condição de doença
como um desvio dos padrões fisiológicos, se reveste de uma aura racionalista,
objetificante e carregada de valores tidos como neutros e universais.
Na prática, porém, diferentes valores se apresentam. Os indivíduos
considerados desviantes em sua condição de saúde se tornam não apenas uma figura
representativa de um modelo, mas, antes disso, agentes ativos de significação e
ressignificação de sua condição problematizada (SOUZA, 1999).
Na literatura internacional, os estudos de John Janzem (JANZEN, 1992; PINHO
et al., 2012) buscavam uma compreensão holística das abordagens da doença e cura.
Combinando as terapias africanas e as práticas biomédicas, foram os primeiros
trabalhos nessa discussão.
Posteriormente, Artur Kleinman (1980) também realizou uma importante
contribuição aos estudos dos itinerários terapêuticos ao estabelecer a relação entre o
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contexto cultural e a ação singularizada de cada sujeito na elaboração de seu itinerário
de cura.
No Brasil, Alves e Souza (ALVES et al., 1999) também se valeram dos estudos
dos itinerários terapêuticos para sustentar a hipótese de que as terapias escolhidas
se pautavam em “crenças, receitas e práticas” compartilhadas e contraídas no
decorrer de uma “trajetória biográfica singular”.
Tatiana Gerhardt (2006), por sua vez, percebeu em seus estudos que os
caminhos terapêuticos tortuosos dos atores sociais de sua pesquisa eram pautados
no universo sociocultural individual e coletivo no qual se encontravam, partilhando
assim experiências diversas conforme os contextos em que estavam inseridos.
Partirei para minha análise da compreensão de itinerários como um conjunto
de eventos que abrangem formas mais complexas do que a simples observação do
trânsito dos sujeitos pelos aparelhos oficiais do estado. Sendo, portanto, uma
construção dinâmica que estabelece a relação entre o contexto cultural e a ação
singularizada de cada sujeito. Permitindo que a multiplicidade heterogênea de
movimentos, agenciamentos e concepções se apresentem como opções tanto
singulares como compartilhadas na trajetória das pessoas (PINHO et al., 2012).
Os estudos dos itinerários devem descer ao nível dos procedimentos utilizados
pelos atores na interpretação de suas experiências e delineamento de suas ações.
Assim, torna-se necessário que, para as análises dos itinerários, coloquemos em
evidência as experiências, as trajetórias e os projetos individuais formulados e
elaborados dentro de um campo de possibilidades, “circunscrito histórica e
culturalmente, tanto em termos da própria noção de indivíduo como dos temas,
prioridades e paradigmas culturais existentes” (VELHO, 1994).
Ideia de itinerário terapêutico remete a uma cadeia de eventos sucessivos que
formam uma unidade. Trata-se de uma ação humana que se constitui pela junção de
atos distintos que compõem uma unidade articulada. É por tanto um termo que
designa um conjunto de planos, estratégias e projetos voltados para um objeto
preconcebido: o tratamento da aflição. Não é necessariamente produto de um plano
esquematizado, pré-determinado. Só é possível falar de uma unidade articulada
quando o ator, ao olhar para suas experiências passadas, tenta interpretá-las de
acordo com suas circunstâncias atuais, com seu conhecimento presente. Por isso, se
podemos dizer que por um lado o itinerário terapêutico é uma experiência vivida real,
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por outro, sua interpretação é uma tentativa consciente de se remontar ao passado
com objetivo de conferir sentido ou coerência a atos fragmentos (ALVES, 1999).
A minha escolha pela análise dos itinerários terapêuticos aconteceu de forma
espontânea durante as disciplinas cursadas no programa de mestrado. Se antes de
iniciar o projeto minhas pretensões eram ambiciosas, desejando analisar os aspectos
habitacionais, os fluxos migratórios, as práticas culturais, enfim, traçar uma completa
observação de todos os aspectos que permeavam o grupo, com o passar do tempo,
contemplando mais realisticamente o desafio, entrando em contato com importantes
autores e pesquisadores da história da disciplina, percebi que, por vezes, uma análise
mais pormenorizada de elementos sutis que escapam dos olhares convencionais
poderia ser muito mais enriquecedora do que a pretensão totalizante.
Diante disso e, principalmente, pela maneira como o próprio campo me
conduziu durante o projeto, em parte pelo fato de ter formação na área de saúde, e
em parte pelo meu próprio interesse em querer contribuir com os interlocutores do
campo, o estudo dos itinerários se apresentou como uma ferramenta extremamente
rica e complexa para compreender “o outro”, ultrapassando, inclusive, os próprios
limites da busca por cuidados de saúde. Em realidade, a questão da saúde é um corte
realizado diante das múltiplas variáveis da vida na tentativa de torná-la um objeto de
análise e um instrumento de compreensão.
As histórias que integram esta pesquisa foram selecionadas pelas suas
dinâmicas de apresentação e, principalmente, por apresentarem em comum uma
tênue linha que liga a saúde e o processo de adoecimento a elementos de suas
respectivas construções, nas quais são permeadas pelas crenças, pela religião e por
aspectos culturais intersubjetivos de cada interlocutor.
A história de Judith: uma imigrante angolana que, diante de uma doença de
extrema gravidade, se percebe em um impasse entre a biomedicina e sua conduta
terapêutica e da sua própria representação corporal, na qual o braço era muito
próximo do coração.
A história de Félix: imigrante haitiano estabelecido no Brasil, que tenta constituir
uma família em território nacional após a chegada de sua companheira do Haiti. Sua
trajetória na busca por atendimento nos serviços de fertilização é acompanhada por
inúmeras recusas, referências e contrarreferências. A cada novo atendimento ou
tentativa de atendimento, os impasses da máquina burocrática em que se tornou o
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próprio sistema de saúde vão minando as perspectivas dele em conseguir realizar seu
desejo.
Nesse caso, a questão do que é urgente em termos biomédicos é contraposto
ao que urgente no âmbito das demandas individuais e culturais. Eu mesmo, ao
acompanhar e me propor a auxiliar nos rumos de Félix, tive minha percepção
obscurecida pela minha formação e minha crença anterior. Apenas diante da
perspectiva da representação corporal da crença comum do Haiti, e da representação
social e religiosa que envolve o imaginário local, é que pude contemplar a real
importância da concepção e da família para Félix. Os estudos da literatura mostraramme que o Vodu no Haiti ultrapassa os limites da questão religiosa, permeando o
próprio ethos de seus habitantes. Coexiste com práticas evangélicas e católicas e nem
por isso deixa de se apresentar como elemento fundamental para a compreensão da
cosmovisão no Haiti.
Por fim, a história de Mayumi, uma imigrante peruana vinda a São Paulo na
busca de melhores condições de vida, trabalho e estudos e, uma vez aqui, depara-se
com a manifestação de uma doença oncológica grave. A sua doença aqui no Brasil é
passível de ser tratada e acompanhada pelos serviços públicos, o que em seu país
seria um tratamento bastante oneroso. Contudo, as portas de assistência que lhe
abrem são conflituosas e revelam diferentes aspectos do acesso aos tratamentos de
pessoas usuárias da rede e pessoas com acesso a planos privados ou particulares.
Sua doença evoca em Mayumi lembranças da história recentemente vivida em
sua família diante do câncer que vitimou sua mãe e que deixou sua família com uma
enorme dívida diante do governo peruano para o pagamento do tratamento. Esse fator
a faz reviver intensamente o questionamento entre a solidão no Brasil, onde possui
acesso a uma medicina mais avançada e gratuita, e o retorno ao Peru onde poderia
contar com o conforto e o acolhimento familiar.
Ainda diante desses impasses e conflitos que permearam sua trajetória, no
instante em que a acompanhei em um serviço de atendimento de terapias tradicionais
latino-americana se abriram perspectivas místicas e espirituais em torno dos
significados de sua doença, da doença de sua mãe e dos próprios caminhos tortuosos
pelos quais ela traça sua existência.
Espero com a narrativa desses casos fazer jus a toda tradição da antropologia
da saúde e contribuir com novos elementos para a compreensão dos aspectos mais
variados que se apresentam na dinâmica semântica que envolve o binômio saúde e
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doença, colocando uma ênfase na variedade de sentidos e significados que trazem
os estrangeiros em suas inserções cada vez mais frequentes em nosso meio.

6 A HISTÓRIA DE JUDITH – PERTO DEMAIS DO CORAÇÃO

6.1 6 DE DEZEMBRO DE 2016. 11:38 A.M.
Acabo de sair da UTI. Judith16 estava ali em seu leito 14. Sua cama era a mais
próxima da janela que dava vistas para uma grande avenida de SP. Seu leito se
encontrava coberto com a divisória do banho, porém, em um relance mais atento,
percebi que não era ela que estava tomando banho. Naquele momento, as técnicas

16

Judith – nome de origem hebraica que significa, “glorificada”, “louvada”, “exaltada”.
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de enfermagem banhavam justamente a senhora da cama ao lado, que, por sua vez,
recebia seus cuidados higiênicos sem quaisquer medidas de respeito à sua
intimidade. A divisória de proteção naquele momento estava servindo para a isolar
dos demais pacientes.
Ao me aproximar um pouco mais, percebi que seu monitor estava desligado.
Ela se encontrava monitorada pelo aparelho de emergência. Apenas constavam as
medidas da saturação de oxigênio e da frequência cardíaca. O alarme do monitor
estava desligado. Ela apresentava 158 de frequência cardíaca, e sua saturação
naquele instante estava 68%. Tais parâmetros vitais dentro de uma unidade de terapia
intensiva são considerados extremamente preocupantes, demandando normalmente
medidas e intervenções do corpo de profissionais de saúde. Mas o aparelho de Judith
não emitia nenhum ruído.
Sua cama estava limpa. Seus lençóis deveriam ter sido trocados ainda naquela
manhã. Não exalavam o odor peculiar de tecido velho que as roupas de cama
hospitalares normalmente exalam. Seu pequeno corpo estava no centro da cama. O
decúbito estava elevado em cerca de 45 graus. As grades da cama estavam erguidas.
Os dispositivos de infusão de medicações estavam todos desligados.
Ela respirava com um tremendo esforço para puxar o ar. Parecia estar forçando
sua entrada. Era um movimento angustiante. A impressão que tinha era a de alguém
que se afogava pouco a pouco. A musculatura do pescoço e intervertebral
trabalhavam compulsivamente na tentativa de contribuir para a mecânica dos
movimentos respiratórios.
Judith estava com uma máscara de oxigênio simples, ligada nos ductos de
ventilação com emissão de um fluxo de 12 litros/mim de oxigênio. Sob a sua máscara,
seu rosto lutava para manter mínimas funções vegetativas. Pelo seu nariz e boca,
minavam grande quantidade de sangue vermelho róseo.
Aquele sangue rubro derramado em sua pele negra desenhava em seu corpo
as marcas e as cores da bandeira da Angola. Suas pupilas estavam midriáticas. As
pálpebras permaneciam ainda abertas. Seu olhar parecia fitar um horizonte distante
que ultrapassava as paredes daquele quarto de hospital.

6.2 O INÍCIO
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No último dia 3 de dezembro, havia assumido o plantão na sala de choque da
emergência de um hospital da região central de São Paulo. Estávamos na ocasião
com duas pacientes: a primeira, uma senhora vítima de um acidente vascular
encefálico; e a segunda, uma moça que, à primeira vista, devido ao seu tamanho e às
diminutas dimensões de seu corpo, acreditará ser uma criança. Seu nome era Judith.
Judith era uma jovem natural de Luanda, Angola. Estava na ocasião com 32
anos. Trabalhava como cuidadora de crianças em seu país. Seus traços físicos eram
algo que logo chamava a atenção. Tinha uma constituição brevilínea, corpo estreito,
tipo pictinico, pele morena e carregada de heterogeneidades na pigmentação e lábios
pálidos com algumas manchas escuras na parte mais externa. Ela estava de olhos
fechados, transmitia um ar sereno e calmo e, de alguma forma, despertava comoção
em toda equipe pelas suas feições.
Nesse primeiro contato, ela estava bastante sonolenta. Havia vindo durante a
madrugada ao hospital trazida pelo seu pai por conta e uma dor excruciante no tórax,
na região dorsal à direita. Após ser avaliada, foi medicada com potentes analgésicos
derivados de morfina. Aproveitava, portanto, os poucos momentos sem dor para
dormir durante as horas que o efeito da medicação lhe permitisse.
Pouco tempo depois, já desperta e, novamente se contorcendo pela dor, pude
conversar com ela e saber um pouco mais de sua trajetória. Percebi que ela estava
um pouco confusa e agitada; respondia-me nos intervalos de alívio da dor. As
enfermeiras tentavam puncionar um novo acesso venoso durante a conversa. O
acesso que anteriormente havia sido puncionado estava sendo utilizado para
transfusão de sangue. As profissionais pareciam não ter sucesso em suas tentativas;
apenas nos instantes em que a acompanhei haviam sido quatro furos no seu
antebraço e sua mão. A própria paciente havia tinha avisado, antes mesmo do início
das tentativas, que nem deveriam tentar o procedimento, pois “sabia não ter mais
veias possíveis de serem pegas”.
Conversei com as enfermeiras para medicá-la por via oral, troquei a sua
prescrição e retornei ao diálogo. Ela me contou que vivia em Angola com seu pai e
seu filho, que atualmente estava com 15 anos. A sua mãe havia morrido há algum
tempo, durante o parto de sua irmã. Seu marido a havia abandonado. Ela trabalhava
como professora infantil e cuidadora de crianças e demonstrava ter um grande gosto
pelo seu trabalho.
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A seguir, conversamos um pouco sobre sua doença. Há pouco mais de 3 anos,
tinha lhe surgiu um pequeno “caroço” no braço esquerdo. Era uma lesão pequena e
pouco dolorosa. Ainda em Angola, procurou auxílio médico, mais pelo incômodo e a
questão estética da lesão do que por quaisquer outras suspeitas. Realizou no hospital
local uma biopsia. O resultado do exame evidenciou um câncer de origem óssea, um
osteosarcoma17.
Seu progenitor, ao saber da notícia, não aceitou o diagnóstico. Não conseguia
compreender como era possível isso acontecer com sua filha. Para ele, era impossível
uma pessoa ser portadora “de um mal desses” e estar tão bem como ela estava.
Optaram, então, por buscar uma segunda opinião na Namíbia. De acordo com ela,
seu pai sempre afirmava que a medicina na Namíbia é melhor que a de Angola.
Diante uma situação problemática, no caso um evento que necessita de uma
tomada de iniciativa, de uma intervenção, a saída da postura acrítica em relação à
própria condição de saúde promovia uma atitude reflexiva. Nesse ponto, o meio social,
em especial a família, parecia exercer uma importante tarefa de afirmar e confirmar a
veracidade daquela condição e auxiliar na decisão do momento preciso da busca de
auxílio, bem como que tipo de auxílio seria o mais necessário (ALVES, 1999).
Eles partiram, então, para a Namíbia, com o auxílio de uma rede de apoio da
igreja da qual faziam parte, a Igreja Mundial18. Aqui, ressalta-se mais uma vez a
17

O osteossarcoma é o tumor ósseo maligno primário mais comum, e pode ocorrer em qualquer faixa
etária, porém, atinge principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens (WU P.K., 2009;
CAMARGO, 2003). A incidência na população geral é de 2 a 3 casos/milhão de pessoas por ano.
Pelo fato de os sintomas iniciais serem insidiosos e inespecíficos em geral, existe uma grande
demora entre o início dos sintomas e o diagnostico definitivo. Em estudo do instituto de ortopedia e
traumatologia do Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da universidade de são Paulo (IOT/
HCFMUSP), o tempo entre o aparecimento dos sinais e sintomas até o diagnóstico do osteossarcoma
foi de 5,25 meses (GUERRA, 2006). Em uma pesquisa acerca dos itinerários terapêuticos dos
adolescentes com osteosarcoma em acompanhamento no instituto de Oncologia Pediatrica e do
Grupo de Apoio ao Adolescente e à criança com câncer (GRAAC) conduzido por pesquisadores da
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, a demora entre o início dos sintomas e o tempo do
diagnóstico ocorreram, sobretudo, pelo contexto familiar que em alguns momentos recorria ao
sistema de saúde popular (KLEINMAN, 1978), atrasando a ida ao serviço especializado. E, por outro
lado, a demora também ocorria pela dificuldade e pelas falhas nos diferentes níveis de atenção à
saúde especializados (FUNDATO, 2012).
18 A Igreja Mundial do Poder de Deus é inserida no campo denominado neopentecostal, originada de
uma dissidência do então pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Waldomiro Santiago, com
algumas lideranças da igreja, levando-o ao desligamento da mesma em 1997 e, posteriormente, à
fundação da IMPD em Sorocaba. A Igreja possui cerca de 1400 templos atualmente além de uma
notável atuação na África e em Portugal (BARBOSA, 2010). É uma prática comum do protestantismo
pentecostal a segmentaridade e o surgimento de novas igrejas. Isso ocorre pelo fato de suas raízes e
forças propulsoras serem em geral muito subjetivas. O crente que julgue ter uma visão ou ter
recebido uma profecia pode facilmente tornar-se um fundador de um ramo independente da igreja
(BETTENCOURT, 1995). Portanto, novas igrejas surgem a partir de revelações diretas de Deus
através do Espírito Santo. As regras morais que se estabelecem aos indivíduos que escolhem e
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importância do contexto social nos percursos de cuidado, as distintas trajetórias
individuais, os projetos específicos e até mesmo contraditórios evidenciados são
resultados que se viabilizam em um campo de possibilidades socioculturais (VELHO,
1994). Nesse caso, a rede de apoio fornecida pela igreja se apresentou como novas
possiblidades a serem percorridas dentro do horizonte de perspectivas 19.
Uma vez na Namíbia seu braço começou a piorar, a lesão aumentou
consideravelmente e as dores que a acompanhariam dali em diante também tiveram
início. Os médicos da Namíbia optaram por realizar uma nova biopsia. O resultado
encontrado foi o mesmo, osteosarcorma. Por conta da grande piora da lesão, os
médicos do país informaram à paciente e aos familiares que seria preciso amputar
seu braço; haveria uma margem de proteção do procedimento, e a amputação
ocorreria na altura da raiz do membro, ou seja, próximo ao ombro.
Tanto Judith quanto seu pai ficaram inconformados com tal situação. Para ela,
seria impossível permitir isso. Ela duvidada ter um câncer, ou que algo tão ruim que
estivesse crescendo em seu membro:
Eu podia movimentar meu braço, fazia as atividades todas, trabalhava. Com
câncer não poderia fazer isso? E como iria poder cuidar de crianças sem um
braço? Além do mais, o cancro era perto demais coração. Não podia deixar
que lhe tirassem. E se ferissem meu coração?

Seu pai, também inconformado com a notícia, acreditava que o procedimento
que os médicos estavam propondo era esse, não por causa da doença em si, mas
sim pelo atraso da medicina desses países da África. Novamente utilizando a rede de
apoio da igreja, partiu em uma nova jornada. Dessa vez, cruzaram o Atlântico e vieram
ao Brasil.

aceitam os princípios pentecostais são importantes para a compreensão e o entendimento da própria
igreja e do papel que ela exerce sobre as vidas de seus seguidores. A tríade elementar é baseada na
cura-exorcismo-prosperidade. Outro fator de extrema importância são seus aspectos bibliocêntricos e
bibliocráticos, ou seja, toda a vida do fiel deve ser pautada pelos ensinamentos da Bíblia CSORDAS,
2008. HEERDT et al., 2005).
19 A cura é um fator de extrema importância na mobilização dos indivíduos na procura pela Igreja,
principalmente em virtude dos contextos políticos e de serviços de saúde públicos no país, onde a
precariedade, a demora de atendimento e baixa eficácia em relação à satisfação pessoal promovem,
em especial nas camadas mais populares, um certo desespero na procura pelas formas encantadas
de tratamento (CSORDAS, 2008). Nesse contexto a própria IMPD, tem como seu símbolo um par de
mãos segurando o planeta Terra, com a seguinte frase: “A mão de Deus está aqui”. Em conjunto com
esse simbólico evocado pela imagem, existe uma serie de constructos semióticos de propaganda de
cura veiculada nos canais de comunicação bem como nos cultos e eventos da própria igreja
(BARBOSA, 2010).
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A complexidade apresentada pelas escolhas e percursos de Judith revela a
dinâmica presente no diagnóstico da sua afecção e nos conflitos que se tornaram
iminentes entre as considerações biomédicas, as suas crenças e os seus projetos
pessoais. Kleinman, ao estudar as práticas médicas e de cura, estabeleceu o conceito
de sistemas de cuidados de saúde. Em sua definição, o autor caracterizava diferentes
elementos, tais como: a experiência dos sintomas, os modelos de condutas do doente,
as decisões referentes ao tratamento, as práticas terapêuticas e as avaliações dos
resultados (KLEINMAN, 1978; ALVES, 1999). Ele elaborou ainda três níveis de
cuidado em que a enfermidade poderia ser vivenciada, o nível profissional constituído
pela medicina científica e pelas medicinas tradicionais profissionalizadas; o nível folk,
composto por especialistas não oficiais de cura, como curandeiro, rezadores,
benzedeiras e afins; e, por fim, o nível popular correspondente ao campo leigo não
especializado da sociedade (nesse campo, encontram-se os conselhos de amigos,
vizinhos e familiares, a automedicação etc.). A escolha entre os dos níveis e o motivo
da tomada de decisão são elementos multifatoriais que revelam o dinamismo e a
complexidade das práticas de cura. No instante em que a enfermidade se apresenta,
uma série de fatores pessoais e intersubjetivos se tornam objetos de reflexão para o
enfermo.
Dentro de uma perspectiva fenomenológica, a doença representa um ponto de
ruptura, ou seja, o problema apresentado que irá definir para o indivíduo dentro de
seu contexto, o que ele considera relevante ou não. É justamente no ponto em que o
problema interrompe a rotina que se toma consciência das deficiências do acervo de
conhecimentos. Os aspectos não questionados se tornam problematizados e, nesse
contexto de uma experiência problematizada, a ordenação e seleção dos
conhecimentos se realiza à luz de um projeto a ser traçado. Nesse campo,
denominado por Husserl de “possibilidades problemáticas”, é onde o sujeito da
escolha gerencia e transforma as diferentes possibilidades que o seu ambiente social
lhe possibilita. O olhar se volta para o futuro, para um repertório imagético de
perspectivas, e essas, por sua vez, orientam os diferentes percursos aos quais o
enfermo recorre. A escolha representa “o surgimento de uma preferencia unificada a
partir de preferencias concorrentes” (SCHUTZ, 1979; ALVES, 1994; CSORDAS,
2008).
O interessante de adotar essa perspectiva é que ela rompe com a aparente
neutralidade e universalidade travestidas de racionalismo científico presentes nos
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discursos e nas práticas médicas, que, por sua vez, postulam que a realidade da
doença corresponde a uma disfunção ou desvio das atividades fisiológicas normais
(SOUZA, 1999). Quando confrontamos o modelo biomédico com a realidade individual
e social da doença, deparamo-nos com uma rede muito mais complexa e dinâmica na
qual os valores e limiares fronteiriços dentre os diferentes campos de conhecimento e
de modelo de atenção (na perspectiva proposta por Kleiman) são intrincados e se
apresentam muito mais como campos de possibilidade do que de definição absoluta.

6.3 TRANSATLÂNTICO

No Brasil, Judith e seu pai passaram a viver no Brás em uma ocupação onde
viviam alguns conhecidos de Angola. O pai, para manter-se financeiramente, passou
a exercer algumas atividades na própria igreja que frequentavam. Aqui, procuraram a
Santa Casa de Misericórdia, hospital filantrópico localizado na região central. Nesse
breve intervalo de tempo, o membro doente de Judith piorou ainda mais. O diâmetro
de seu braço chegava a cerca de 4 vezes o diâmetro do membro contralateral. Seu
rosto havia começado a inchar, ela passou a ficar indisposta e sem vontade de se
alimentar.
Na Santa Casa, entrou pelo pronto socorro e não por meio de encaminhamento
da rede de referência do Sistema Único de Saúde. Na instituição, permaneceu
internada por 10 dias. Foi submetida a uma nova biópsia, pois, segundo seu relato, os
médicos lhe disseram que não seria possível indicar um tratamento baseado em
exames de outros países. Após o novo procedimento, a paciente apresentou um
quadro de infecção de tecido subcutâneo no local do procedimento. Necessitou de
tratamento com antibióticos potentes que a deixaram ainda mais debilitada, e
prolongaram a estadia no nosocômio. Após a melhora da infecção, recebeu alta para
aguardar ambulatoriamente o resultado.
No retorno, a equipe de oncologia e cirurgia conversaram sobre o achado com
seu pai e com ela. O resultado novamente apontou para neoplasia, e a conduta dos
profissionais seria a mesma da Namíbia: primeiro, a amputação do membro e, depois,
o tratamento adjuvante com quimioterapia e radioterapia.
A paciente não queria acreditar; seu pai tinha ficado novamente indignado. Para
ele, o que estava fazendo o braço piorar eram as biópsias e as intervenções médicas.
Era sempre depois dos procedimentos que ele percebia a lesão aumentar. Não

61

acreditava sequer no diagnóstico de câncer, e não podia compreender como em
tempos de medicina tão avançada ainda se realizavam amputações desse tipo. O que
tornava ainda mais preocupante o procedimento cirúrgico proposto era “a proximidade
do coração”, e nisso era enfático.
De acordo com seu relato, poucos dias antes do resultado dessa nova biópsia
Judith havia conseguido subir o monte Saboó, conhecido também como monte São
Roque, no interior de São Paulo. Eles tinham ido ao local com um grupo da Igreja. A
subida do monte fazia parte de uma jornada de cura e fé para os religiosos. Segundo
o seu pai, pessoas saudáveis não conseguiram subir o morro direito e sua filha havia
conseguido, ao seu ver, sem maiores esforços. Ele interpretava tal feito como um sinal
divino de que ela estava bem apesar da lesão no braço.
O São Roque, na mitologia cristã, é um santo de origem nobre, que abdicou de
sua riqueza para viver com os pobres. Contraiu praga e, para não ocupar um leito no
hospital, foi viver em uma floresta. No local, encontrou uma fonte de águas cristalinas.
Após bebê-la, não apenas se curou, como também, ao regressar à cidade, passou a
cuidar dos enfermos com praga e a curar todos. Foi assim denominado como
padroeiro dos inválidos e cirurgiões. Na cidade de São Roque, no interior de São
Paulo, onde fica localizado o monte, encontra-se uma das principais igrejas
consagradas ao Santo. No local, existe uma relíquia do santo, uma parte de seu braço.
Os fiéis atribuem dons de cura e milagres providenciados pela fé no Santo.
O fato de Judith, portando uma chaga em seu membro, subir o morro do santo
das chagas, o São Roque, possuía um simbólico de extrema importância para ela e
para seu pai. Ele acreditava ser um sinal que deveria confiar e entregar a deus sua
devoção com ainda mais convicção, pois, através desse exemplo de superação de
sua filha, conseguia inferir uma forma de comunicação com o divino.
Os dois, pai e filha, não concordaram com o procedimento. Disseram que
deixariam na mão de Deus. A equipe do hospital os tentou persuadir. Segundo o seu
relato, houve, inclusive, o apoio das equipes de outros domínios da medicina
tradicional, a psiquiatria e a psicologia hospitalar. Essas também não obtiveram
sucesso na tentativa de convencimento de Judith. As solicitações de outros domínios
de atuação evidenciam que a própria biomedicina, embora pareça unificada, é, na
verdade, um campo heterogêneo no qual se apresentam perspectivas nem sempre
coerentes e coesas e dentro das quais residem importantes diferenças nas técnicas e
nos manejos dos corpos (LIMA, 2017).
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Acabou-se decidido que o tratamento proposto seria a realização de
quimioterapia e radioterapia como terapêutica paliativa, na expectativa de reduzir o
tamanho da lesão e, desse modo, fazer um controle álgico e permitir uma sobrevida
com o mínimo de qualidade. As sessões tiveram início em setembro de 2015 e
duraram até março de 2016.
Nesse período, o braço retornou quase ao seu diâmetro original. Judith podia
movimentá-lo e estava sem dores. Para a família, era um sinal de que haviam sido
consagrados pela benção divina. Todo o sofrimento e transtornos que haviam
passado teriam um significado ulterior. O Pai de Judith retornou à Angola para seus
afazeres e para cuidar da outra filha e do neto. Ela permaneceu vivendo com uma tia
para realizar os cuidados no hospital e permanecer em acompanhamento.
6.4 A RECIDIVA – ENTRE A CRENÇA E O SINTOMA

Entre julho e agosto, Judith voltou a sentir dores. Dessa vez, além do braço,
apresentava também uma dor excruciante no tórax. Passou a receber analgésicos
fortes para aliviá-la, incluindo derivados de morfina. Os efeitos colaterais das
medicações aos poucos foram também surgindo: náuseas, vômitos, constipação.
Em setembro, começou a sentir-se extremamente cansada, não conseguindo
sequer se alimentar. A seguir, passou a eliminar sangue junto com as fezes.
Emagrecia significa e gradativamente. Durante as noites, sentia calafrios e suava
gelado, encharcando os lençóis.
Retornou à Santa Casa, onde foi internada para investigação. Nessa
internação, foi também diagnosticada com pneumonia e passou a receber antibióticos.
Seus exames laboratoriais mostraram importantes alterações hematológicas. Além da
anemia pela perda de sangue, contava ainda com um aumento dos glóbulos brancos.
A equipe da hematologia foi chamada para avaliá-la. Os médicos concluíram que se
tratava de uma leucemia promielócitica, possivelmente uma reação adversa aos
quimioterápicos previamente utilizados.
Frente a esse novo diagnóstico, voltaram os embates entre corpo clínico e
familiares. A amputação novamente entrou em cena. Seria impossível para a equipe
da hematologia prescrever o tratamento para a leucemia, uma vez que ela tinha um
tumor em atividade no membro esquerdo. Caso os médicos iniciassem o tratamento,
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iriam interferir ainda mais sua imunidade. Com isso, os riscos do tumor do braço se
espalhar por todo o corpo eram bastante significativos.
Os aspectos religiosos, na medida em que contribuíam para a organização do
universo simbólico da família, novamente entraram na argumentação. Para eles, essa
seria mais uma prova divina pela qual deveriam passar. A fé colocada à prova nesses
termos traduzia a própria precondição essencial para ser agraciado com a cura de
Deus. Conforme destacou Lévi-Strauss, é a crença no sistema que constitui sua
plausibilidade, e, se ela é crível, é real (LÉVI-STRAUSS, 2008; PINHO, 2012).
Os médicos da Santa Casa não conseguiam aceitar os termos da paciente.
Pela enorme dificuldade de compreensão entre as partes, foi optado pela paciente,
por seu pai e pelos médicos que ela receberia medicações para dor, e que o
tratamento seria novamente paliativo.
A dor se tornava cada vez mais insuportável. As medicações convencionais
pareciam surtir um resultado cada vez menor. Os efeitos reduzidos misturavam-se
ainda mais com reações colaterais dos analgésicos, tais como: o ressecamento, a
lentificação do raciocínio e a sonolência excessiva. A alimentação a essa altura era
infrequente e a perda de peso cada vez mais evidente. Essa somatória de fatores a
fez na madrugada do dia 3 de dezembro procurar um novo hospital.
A paciente na admissão estava pálida, emagrecida e contorcendo-se de dor e,
por isso, fora levada à sala de emergência. No hospital, os seus exames evidenciaram
uma anemia grave, queda no número das plaquetas e as alterações nos glóbulos
brancos sugestivas da leucemia. Foi-lhe indicada a transfusão de hemoderivados e
de sangue para tentar minimizar o risco de sangramentos, além da prescrição de
analgésicos potentes.
Da sala de emergência, onde tive esse primeiro contato com ela, foi transferida
para a unidade de terapia intensiva do hospital. No momento da sua transferência,
seu pai chegava ao hospital e não conseguia compreender para onde sua filha estava
indo, pois não conseguiu chegar a tempo de falar com ela.
Fui conversar com ele para lhe dar maiores esclarecimentos e para entender
melhor a história de sua filha. Durante a conversa, ele falava ansiosamente, e pude
perceber que nesse período todo da doença deveria ter se relegado a segundo plano;
ele próprio apresentava sinais físicos de esgotamento. Parecia ser uma pessoa
simples. O dia estava um pouco frio e trajava uma camisa de botão verde de manga
curta, e, pela abertura dos dois primeiros botões, pude perceber que por baixo havia
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mais duas outras camisas. Sua fala era apressada, sotaque português africano, e, à
medida que falava, ia embolando as palavras. Sabia cada detalhe da trajetória de sua
filha. Contava os fatos como se estivesse querendo provar a todo instante tudo que
falava, como sua narrativa era a verdadeira e não aquelas que havia ouvido nos
hospitais através dos médicos. Parecia querer convencer a si mesmo. Os conflitos
entre a verdade que se aproximava, a provação que acreditava estar passando em
sua fé e o contra-argumento que ouvia da medicina não deixavam de lhe provocar
certa hesitação a respeito de suas convicções.
Seu corpo se arqueava para frente, seus ombros eram assimétricos; parecia
não ter dormido durante os últimos dias. Naquele momento, senti um certo
desconforto. Ele narrava a história fazendo questão de comprovar cada detalhe pela
qual passaram por meio de fotografias que trazia em seu dispositivo eletrônico. Havia
fotografado tudo, da evolução da lesão até cópias dos laudos e atendimentos médicos
pelos quais haviam passado. A todo o tempo, incrementava a trajetória de sua filha
com os aspectos religiosos que consolidavam sua visão de mundo.
Quando consegui começar a falar, pude lhe explicar os motivos da
transferência para UTI, que de antemão ele não aceitara, pois achava que para a UTI
apenas iriam as pessoas graves, aquelas que, segundo ele, morreriam. Para ele, sua
filha não tinha nada de grave, sequer o tumor no braço. Eu sentia uma obrigação
pessoal de lhe informar sobre os próximos passos e qual seria o provável desfecho
clínico da Judith. Contudo, não tive forças, frente à história, de ultrapassar a barreira
dos ouvidos e me fazer ser compreendido naquele instante. Permiti-me apenas
escutar atenciosamente a sua história, ponderando os aspectos importantes para
aquele senhor.

6.5 DOMINGO, 4 DE DEZEMBRO

Judith estava na UTI, deitada no leito 14. No quarto, havia quatro outros leitos.
Dois pacientes eram homens, um deles entubado, e uma outra mulher, que
aparentava ter mais idade, localizada imediatamente à sua frente, também entubada.
O ambiente transmitia a sensação de pesar e de gravidade que o seu próprio caso
tinha. Pude perceber que, naquele instante, algo parecia ter acontecido com ela, algo
que a tinha feito prever seu desfecho.
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Tive a oportunidade de conversar melhor com ela nesse dia. Ela estava menos
ansiosa; a dor no tórax permanecia, embora a intensidade fosse muito menor.
Interroguei-a novamente sobre por que havia negado o procedimento cirúrgico, a
amputação, na Angola e na Namíbia e até mesmo aqui no Brasil. Para ela, a
proximidade do coração era um fator de extrema importância. Tinha um medo enorme
de machucar o coração. Acreditava que no coração era o local onde ficavam
armazenados os sentimentos que acumulamos na vida e também aqueles que
devemos levar para a morte, para a ressurreição. Por isso, não poderia conceber nem
mesmo a morte carregando um coração ferido.
Ao lhe perguntar sobre o tratamento na Santa Casa, ela me informou que os
médicos de lá queriam amputar seu braço. Pelo fato de ela e de seu pai não quererem
o procedimento, eles então optaram pela quimioterapia e radioterapia paliativa. Mas
ela e seu pai acreditavam muito em “DEUS” e ao afirmar isso mostrou-me como seu
braço havia reduzido suas dimensões significativamente no período. A cada mudança
em sua condição, percebia algum sinal da cura de Deus, mesmo nos momentos em
que os médicos não conseguiam realizar nada além por ela.
Perguntei sobre qual a importância da religião para ela, e a sua resposta me foi
uma grande surpresa: “A religião é como uma árvore de raiz muito profunda, nos dá
firmeza para quando os problemas vierem nós termos forças para nos sustentar”.
Interroguei-a, então, sobre a vida e sobre seu filho. Seus olhos marejaram. Ela
me disse que em Angola, trabalhando como cuidadora de crianças, sentia uma
profunda admiração por elas e pela vida. Outro fato que pesou na questão da
amputação era que, se fosse esse o caminho a seguir, não iria mais poder trabalhar
com crianças. Ao falar sobre a vida e sobre a importância de sua família, afirmou que
esses eram seus bens supremos e que, independente de qualquer coisa, eram o que
mais valorizava.
Em meio à conversa, perguntei a ela se gostava tanto da vida ao ponto de
perder um braço por ela. Ela permaneceu durante uma fração de segundos hesitante
e, ao final de um tempo, olhando firmemente em meus olhos, disse-me que sim e
deixou um sorriso surgir em seu rosto.
Existia um ponto em sua fala de convergência entre a medicina e a religião. De
certo modo, ambas se dirigem ao sofrimento e à salvação (KLEINMAN et al., 1997).
Essas categorias são amplas, pois o sofrimento poderia incluir desde aflições sociais,
da pobreza, opressão e desigualdade até o peso doloroso da doença. E a salvação
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como resposta ao sofrimento poderia ser procurada neste mundo, ou no próximo,
como uma supressão para a dor ou mesmo uma recompensa para a eternidade
(CSORDAS, 2008).
Nesse âmbito, a experiência da doença é uma das questões mais relevantes
para o estudo socioantropológico da saúde. A forma peculiar que cada indivíduo
assume frente à enfermidade e o modo como gerencia os significados e lida com a
situação problemática remete ao campo das escolhas individuais, assim como reflete
os valores, as crenças e as práticas do mundo compartilhado.
No campo antropológico, a enfermidade não seria apenas uma “entidade
biológica” que deva ser tratada como coisa; é também uma experiência que se
constitui e adquire sentido no curso de interações entre indivíduo, grupos e
instituições. Em termo sensoriais, a enfermidade é a experimentação de uma
sensação de mal-estar e é uma ligação direta com a corporeidade, entendendo
corporeidade como a ligação dos aspectos do corpo vivido com a sua subjetividade
(ALVES et al., 1999).
O sentir-se mal, de alguma maneira, nos remete a condições que devemos ter
a priori do que simboliza esse se sentir mal. A experiência vivencial produz para um
determinado indivíduo o repertório próprio e pessoal da experiência do sentir; a dor
do “outro”, portanto, não pode ser apreendida em sua totalidade por um observador.
Podemos ponderar de acordo com nosso próprio repertório, as atitudes performáticas
do indivíduo acometido por um mal-estar. Dessa forma, ao analisarmos seu discurso
em conjunto com sua apresentação gestual por meio dessa manifestação
performática, invariavelmente atribuímos algum juízo, ou sentido de veracidade em
relação ao sintoma do outro.
O conflito interpretativo inerente ao ato de considerar a dor ou sintoma do outro
nos remete a uma retomada das Investigações filosóficas de Wittgenstein. Para o
autor, criar uma linguagem é criar um mundo. Justamente, pois, posto dessa forma,
jamais podemos ter plena convicção a respeito dos aspectos subjetivos do outro.
Porém, com disposição ao diálogo os atos performativos do corpo relacional tornam
uma compreensão possível. Estabelece-se um jogo de linguagem no qual são
evidenciados os aspectos dinâmicos da língua e da comunicação humana. Mais do
que conceitos fixos e cristalizados, segundo o filósofo, são justamente nos campos
dinâmicos e nos sentidos particulares que os conceitos podem adquirir que existe a
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possibilidade de se exterminarem os conflitos filosóficos inerentes aos ruídos
comunicativos existentes entre os humanos (WITTGENSTEIN, 2005; DAS, 1999).
A enfermidade, no entanto, não diz respeito apenas à sensação de mal-estar
individual. É necessário antes que o mal-estar experimentado seja transformado em
um objeto socialmente aceito dentro do repertório de conhecimentos e intervenções.
A enfermidade envolve, portanto, interpretação, julgamento e, por isso mesmo,
mecanismos de construção de significados socialmente legitimados (ALVES, 1993).
São os fatores intersubjetivos que tornam real a manifestação pessoal.
Toda linguagem é um processo pelo qual a experiência privada se torna
pública. Paul Ricoeur sugere que o discurso se fundamenta em uma dialética entre
evento e significação (RICOEUR, 2016). No evento encontram-se os aspectos
subjetivos do discurso dos quais fazem parte as redes de significados do locutor. E no
campo da significação estão presentes os aspectos objetivos, equivalentes ao
conteúdo proposicional do discurso. O que é comunicado é a significação, é o
conteúdo proposicional que orienta e permite os participantes do diálogo
compartilharem o que o sujeito da experiência, do evento, intenciona transmitir. A
busca de novas maneiras de expressar aquilo que se sente confere à linguagem
conotativa um papel fundamental, pois permite ao locutor transmitir aspectos sutis
para os quais a linguagem denotativa é ineficaz.
Os estudos das metáforas como elementos fundamentais da linguagem
conotativa oferecem novas perspectivas de compreensão para os processos pelos
quais os indivíduos compreendem e explicam suas experiências (ALVES et al., 1999).
A metáfora designa uma figura que modifica o sentido de uma palavra, é um processo
estilístico individual no qual o significado é reinventado no contexto comunicativo. Uma
de suas funções primordiais seria a de criar uma imagem de um dado aspecto da
realidade carregado de significados emocionais relacionados. A metáfora seria uma
construção poética da existência individual que, no entanto, para ser apreendida,
necessita tocar o mundo compartilhado da intersubjetividade. Um outro ponto
importante do papel das metáforas no processo comunicativo é que sua
temporalidade é marcada pela presença próxima ao momento da experiência e não
como resultado de processos reflexivos posteriores. Com isso, ela convoca os
elementos subjetivos para a interlocução e para o campo de ação coletiva.
No momento em que Judith embasa sua conceituação da religião com a
metáfora de uma árvore, o que ela faz é passar por meio da linguagem considerações
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sinceras sobre a dimensão que sua crença tinha, naquele momento de intenso
sofrimento. A árvore é uma figura muito utilizada como metáfora em diversas obras
literárias e filosóficas. É comum utilizar seus ramos como metáforas dos diferentes
campos epistemológicos, ou como diferentes categorias que confluem em um tronco
em comum. Deleuze, em sua obra, propõe uma inversão dessa imagem por meio da
valorização principalmente da raiz. Para o autor, a raiz não conflui no tronco, mas
emerge dele e percorre os mais variados terrenos em busca de alimento e nutrientes.
A essa figura com enorme potencial axiomatizador, de agenciamento maquínico, o
filósofo recorre para descrever os processos pelos quais se desenraizaria o verbo ser
(DELEUZE, 2011). Cabe ressaltar que o autor não acreditava no valor das metáforas.
Para ele, sua obra deveria ser lida literalmente. A sua escrita por meio do discurso
indireto livre não caracterizava uma representação das coisas como elas poderiam
ser, mas, antes, era seu papel e o papel da filosofia produzir conceitos, portanto a
ideia da raiz deve ser lida literalmente.
No caso de Judith, a religião é “como uma árvore” justamente porque apresenta
esse potencial axiomatizante em relação à sua própria vida. Em uma leitura literal de
sua fala, não metafórica, portanto, não caberia espaço para representação, assim
como em sua vida. A religião não era representada por uma arvore; era antes a própria
árvore que a sustentava. Enxergando assim o papel de sua crença, é extremamente
difícil ponderar por meio de julgamentos a sua história, nem seria esse o papel de um
pesquisador, ou mesmo de um médico. Mais adequado seria simplesmente observar
de acordo com a sua perspectiva a dimensão que o seu ethos vivencial era constituído
a partir de sua religiosidade.

6.6 6 DE DEZEMBRO DE 2016. 11:38

Naquele momento em que entrei em seu quarto, um sentimento revoltante
passou por mim. Fui saber da médica do plantão o que se passava afinal com a
paciente do leito 14. Ela me informou como se estivesse pedindo desculpas, em razão
da circunstância e da raiva que deixei transpor por minha fala, que assumiu o plantão
já naquela situação. Havia ligado a bomba de morfina para que a paciente pudesse
ter conforto durante sua passagem. Informou-me que o plantonista anterior havia lhe
passado que era um caso paliativo e que não haveria medida invasiva alguma a ser
feita.
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Compreendi, finalmente, que a biomedicina já havia decidido seu desfecho
muito antes. Independentemente de qualquer condição ou medida heroica, ali estava
efetivada, naquele instante, a concretização de um destino traçado ainda em Angola.
Fui ao seu lado, segurei na sua mão. Seu corpo lutava esperando a morte. A
frequência cardíaca começou a cair, a saturação diminuía gradativamente. Os
movimentos respiratórios, antes rápidos e superficiais, estavam, agora, lentos e
profundos. Eram reflexo de um sistema nervoso autonômico ainda ativo devido ao
pequeno aporte de sangue que lhe chegava e que, gradativamente, cedia ao
momento.
Permaneci ali durante alguns minutos. Não me lembro exatamente o que fiz
naquele instante, mas tive vontade de rezar com ela. Judith iniciava uma apneia.
Ficava longos períodos sem respirar. Fechei seus olhos com minhas mãos; seu corpo
não hesitou nem relutou, apenas permitiu que as pálpebras cedessem. 48 batimentos
cardíacos, as ondas eletrocardiográficas começavam a se expandir, gradativamente
se alargavam para configurar o traçado em linha reta. Respirava agora 4 vezes por
minuto.
A divisória naquele leito a escondia dos outros pacientes. Escondia-a dos
médicos, das enfermeiras e dos auxiliares. Apesar de a profissão lidar com a morte,
apesar da UTI ser um ambiente onde os pacientes possuem maior risco à vida,
naquele instante percebi o quanto a própria morte é um tabu ainda entre os
profissionais.
Ela agonizava solitária seus instantes finais. A rotina da UTI seguia
normalmente. Seus alarmes tinham sido desligados. Não haveria qualquer alarde.
Apenas a espera silenciosa. Quem sabe se após o banho dos demais pacientes do
cômodo alguém iria até ali saber como ela estava? As ondas do monitor cardíaco
estavam menores ainda no instante em que saí. Judith já não mais respirava.
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7 A HISTÓRIA DE FÉLIX

Certo dia, após algum tempo das atividades com o movimento, recebi uma
ligação do imigrante haitiano Félix20. Pelo telefone, ele me contou que realizara todos

20

Uma breve conceituação sobre a situação socioeconômica do Haiti: o país ocupa a posição 157 de
177 países ranqueados pelo Índice de desenvolvimento humano da ONU. O valor de seu índice de
Gini (utilizado para avaliar a desigualdade), em 2001, era de 0.66, um dos menores do mundo. Mais
da metade da população vive em condições de extrema pobreza, e as taxas de desemprego
alcançam índices de 49% nas regiões metropolitanas, 37 % nas áreas semiurbanas e 36% nas áreas
rurais. (WHO/PAHO, 2010). Sua população é superior há 9 milhões de habitantes, sendo esta
composta majoritariamente por jovens, 50% abaixo dos 20 anos. As línguas oficiais são o Kreyol
(Creole) e o Francês. No entanto, o domínio do francês é utilizado como um importante filtro social no
pais (VALDMAN, 1984), uma vez que apenas 20% da população possuem domínio adequado do
idioma, sendo falado principalmente pela população dos grandes centros urbanos, pertencentes a
classes economicamente mais abastardas. O Kreyol, por sua vez, é uma língua composta por uma
base francesa, com elementos idiomáticos Africanos, Arawakes, espanhóis e, recentemente,
crescente influência de elementos ingleses. A precariedade da situação econômica vivenciada no
país ao longo dos anos, somada a catástrofes de magnitudes colossais como foi o caso do Terremoto
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os exames que havia solicitado anteriormente a respeito da investigação clínica sobre
a dificuldade de engravidar. Combinamos que ele me procuraria no hospital no final
daquela tarde.
Ao chegar ao hospital, Félix encontrava-se bem vestido, perfumado e com o
olhar sereno. Eu estava atendendo outros pacientes no momento e lhe pedi para que
aguardasse. Após o último paciente, solicitei que entrasse na sala. Ele entrou já me
agradecendo enormemente por tê-lo recebido de prontidão. Encontrava-se
extremamente agitado, ansiava para resolver o quanto antes este problema que tinha,
a infertilidade conjugal21. Havia 4 meses que estavam em uma derradeira romaria por
serviço médicos distintos.
O espermograma que trazia evidenciava azospermia, resultado que aponta que
nenhum espermatozoide fora encontrado no exame. Por outro lado, a sua esposa
também apresentava um agravo que poderia dificultar ainda mais a possibilidade de
gestação. Em seu ultrassom, fora evidenciado um leiomioma uterino, além de cistos
foliculares em ovário.
Ele me contou que tinha mostrado os exames para o médico na UBS da forma
em que eu tinha lhe orientado anteriormente, pois lhe expliquei sobre a hierarquia de
fluxos de atendimento do sistema de saúde. O médico de família de sua região, por
sua vez, encaminhou Margoth para uma avalição com o ginecologista. Esse
profissional então, após o exame, referenciou o casal para um serviço de reprodução
assistida da Unifesp.

em Janeiro de 2010 que vitimou mais de 200 mil pessoas, contribui com os importantes fluxos
migratórios de seus habitantes, que partem em buscas de melhores condições de vida. Frente ao
contexto global atual, no qual as medidas restritivas adotadas pela comunidade Europeia e os EUA
se encontram em ascensão, “os novos fluxos migratórios”, em especial aqueles denominados SulSul, têm chamado a atenção (FELDMAN-BIANCO, 2016). O Brasil, a partir de 2010, sobretudo pelos
avanços sociais que o país vivenciou nos anos antecessores, passou a ser considerado uma nova
possibilidade de destino para essas pessoas. Uma vez que, durante o terremoto, o Haiti se
encontrava sob proteção das tropas militares brasileiras, o governo brasileiro na ocasião, em uma
medida de sensibilização pela situação desastrosa, concedeu aos habitantes do país a possibilidade
de solicitação de visto humanitário para facilitar o ingresso em território brasileiro. O visto humanitário
concedido pelo governo brasileiro (Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012 do CNIg)
dispõe sobre a concessão do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, a nacionais do Haiti, levou a tornar os imigrantes do Haiti a principal nacionalidade no mercado
de trabalho formal no Brasil (FELDMAN-BIANCO, 2016). Segundo os dados da polícia federal,
apenas em 2015 117.745 imigrantes foram registrados, sendo sua maioria haitianos.
21 “A infertilidade é a incapacidade de um casal, com vida sexual ativa e sem uso de métodos
contraceptivos, obter uma gravidez espontânea em um ano” (OMS 1995 apud JUNGWIRTH et al.,
2012). Segundo dados da OMS, cerca de 60 a 80 milhões de pessoas enfrentam anualmente
dificuldades para concepção.
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Quando chegoram ao serviço da Unifesp, de acordo com seu relato, foram
rejeitados pelo programa. Sua companheira na ocasião já se encontrava com 42 anos.
Sendo assim, não poderia participar do protocolo de reprodução assistida dessa
universidade. Ele contou que manifestou enorme tristeza e decepção junto à equipe.
Mas tudo o que conseguiu foi uma orientação para que tentassem procurar o serviço
de reprodução assistida do hospital Perola Byton, pois lá talvez conseguissem entrar
no protocolo.
No mesmo dia, eles foram ao hospital. Ao chegarem, a atendente comunicoulhes que, para serem atendidos, necessitariam de um encaminhamento realizado pela
UBS em que deveriam estar cadastrados. Segundo Félix, a recomendação realizada
pelo centro da Universidade Federal não servia às normas de fluxo de
encaminhamentos que o serviço obedecia. Eles teriam esperar uma vaga por meio do
sistema de marcação de consultas do estado.
Quando retornaram à UBS atrás do encaminhamento. No entanto, o médico da
sua equipe estava de férias. Por esse motivo, ele recorreu à minha ajuda para que eu
pudesse fazer o encaminhamento.
Nesse nosso encontro, Félix contou que havia sido demitido de seu emprego,
assim como os demais imigrantes que trabalhavam no local. Segundo ele, a empresa
alegava que apresentava graves problemas financeiros devido à crise. Os imigrantes
procuraram em conjunto três advogados distintos e, de acordo com ele, todos haviam
lhes dito que não adiantaria seguir adiante com a judicilização do caso, pois a empresa
não teria condição de pagar a todos e, diante de um processo, a perspectiva seria que
o pagamento se postergasse ainda mais. O melhor a fazer, então, seria resolver o
trâmite mediante o acordo que a empresa já tinha se predisposto a fazer. O acordo
estabelecido, no entanto, fora unilateral. Nenhum imigrante havia sido convocado para
uma reunião. Ficara estabelecido que a empresa pagaria os salários atrasados e as
multas rescisórias de forma parcelada ao longo de um tempo variado, determinado
caso a caso. No caso de Félix, por exemplo, ele receberia, a partir de janeiro de 2017,
250 reais por mês ao longo dos três próximos anos. Ainda de acordo com Félix, tinha
imigrantes que ficaram em situação muito mais complicada que a dele.
Desde o ocorrido, ele estava desempregado. Enquanto procurava ofertas
novas de emprego, aproveitava para acelerar o processo de avalição médica e, com
isso, tentar realizar a reprodução assistida. Nessa busca por trabalho, encontrou
alguns problemas que considerou importante apontar, pois achava que a preocupação
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com o emprego e as dificuldades em se alimentar direito estavam contribuindo para
sua dificuldade de engravidar a parceira.
O primeiro órgão a quem recorreu foi uma organização religiosa que presta
auxílio aos imigrantes, especialmente os haitianos. Lá foi informado que não poderia
receber mais a ajuda, pois já se encontrava há mais de 1 ano no Brasil. A organização,
devido à alta demanda e aos baixos repasses financeiros, estava apenas auxiliando
imigrantes que estavam aqui até no máximo 11 meses. Procurou, então, um outro
grupo religioso que também prestava auxílio aos estrangeiros e que tinha um serviço
muito maior. Dessa vez, foi informado que, pelo fato de possuir visto (no caso dos
haitianos – o visto humanitário), ele não poderia ser auxiliado pelo grupo, pois esse
prestava auxílio apenas aos refugiados e indocumentados.
Por fim, recorreu ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT). No
momento de sua busca, não havia vagas disponíveis, e foi informado ainda que
nessas unidades, quando surgiam vagas para construção civil, a concorrência era
bastante alta. Félix tinha uma formação no setor, ganhou experiência no Haiti e na
Republica Dominicana em colocação de mármore e pedraria. Ao seu ver, ele seria,
portanto, um prestador de serviços especializado, algo como um nível técnico. No
Brasil, contudo, não conseguia comprovar sua experiência, pois seus documentos não
eram aceitos como forma de validação e nesses países nos quais havia trabalhado
anteriormente não existia documentação como carteira de trabalho para comprovação
de experiência, uma vez que era sempre contratado por vínculos trabalhistas
informais. No seu antigo emprego aqui no Brasil, embora não tivesse sua
especialização reconhecida, havia sido contratado para trabalhar justamente na parte
do acabamento das obras, na colação de mármores e pedraria. Contudo, não recebia
a mais por ser especializado nesse setor. Seu salário era equivalente a todos os
demais imigrantes.
Por fim, recorreu ao Sesi para realizar cursos de formação. Prestou uma prova
para disputar uma bolsa e por 4 pontos não fora admitido; seguia, assim,
desempregado e sem curso profissionalizante. Sua companheira, no Brasil há menos
tempo e com um domínio parcial do idioma, tinha sido contratada recentemente como
atendente em um restaurante na região da Paulista.
Dentro do movimento social, pela sua dedicação, Félix passou a assumir a
posição de uma das lideranças do bloco dos imigrantes e refugiados. Essa condição
se concretizou de fato após a saída de Lumumba, que abandonou o movimento devido
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a conflitos com a liderança e ao sucesso da sua empreitada, um restaurante de
comidas típicas de seu país.
Félix me relatou que as reuniões iam mal. A adesão dos demais integrantes
estava cada vez mais baixa, e os imigrantes permaneciam no movimento apenas
como membros provisórios, logo que arrumavam empregos ou encontravam amigos,
saíam do movimento para se verem livres das obrigações. Outros imigrantes e
refugiados estavam começando a deixar o país devido à grande dificuldade que
encontravam. Ele também confessou que tinha muita dificuldade em assumir um papel
de liderança. Apesar de sentir-se bem participando dos eventos e das reuniões, a
coordenação do núcleo era uma posição para a qual tinha grande dificuldade em se
estabelecer.
Félix seguia esperançoso, apesar das dificuldades. Disse estar gostando cada
vez mais daqui. Desde o primeiro momento em que chegou ao Brasil, jamais pensou
em procurar um novo lugar. Afirmou enfaticamente que, no final tudo, daria certo.
Revelou uma preocupação grande com o mais recente furacão no Haiti e com os seus
familiares que seguiam vivendo lá.
Realizei os encaminhamentos e preenchi todos os papéis que ele trouxe para
conseguir ser atendido no serviço do Pérola Byton. Porém, diante do resultado de
seus exames, comentei que seria muito difícil o procedimento ter sucesso, ainda mais
porque os índices de produção de espermatozoides evidenciados em seu
espermograma eram muito baixos e porque seria preciso ainda realizar mais uma
série de exames específicos, além de alguns tratamentos bastante onerosos.
Também comentei sobre as dificuldades que os serviços de saúde estavam passando,
principalmente pela diminuição de recursos. Nesses casos, os serviços mais urgentes
e essenciais eram priorizados. Ele me interrompeu dizendo que para ele ter um filho
era algo urgente22, e que tinha esperança de que daria tudo certo. Despedimo-nos
com um abraço.
22

A família no Haiti é elástica, extensa e usualmente inclui uma grande rede de parentes, vizinhos e
amigos, sendo amplamente mobilizada como apoio nas situações de stress ou necessidade
(DAUPHIN, 2002). Embora a autoridade familiar seja concedida tradicionalmente à figura paterna, as
mães têm a responsabilidade pelos aspectos espirituais e emocionais dos lares. As famílias lideradas
por mulheres têm, com frequência, se tornado cada vez mais comuns, principalmente nas áreas
urbanas. A pobreza crescente desestruturou os laços de interdependência das famílias tradicionais
(denominado Lakou) (EDMOND, 2007). As uniões-estáveis (“viv avek” ou “plasaj”) se tornaram mais
comuns que os casamentos convencionais. O “Plasaj” é um sistema em que um homem pode ter
diversas mulheres em união estável, sendo, contudo, responsável pelo provimento das famílias e das
crianças nascidas, atualmente tais constituições não são frequentes, especialmente pela dificuldade
em se manter uma família no país (WHO/PAHO, 2010). As uniões “viv avek” (viver com) e as
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Fiquei consternado ao perceber minha incapacidade em compreender, dentro
daquele contexto, a urgência que tinha para Félix a concepção de um filho. Dentro do
campo epistemológico médico, a urgência e emergência são conceitos que se referem
a situações e ou condições que podem, caso não sejam alvo de intervenção rápida,
culminar com a morte ou com morbidades significativas. Nesse espectro, enquadramse condições como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio,
septicemia. Contudo, não são tidas como urgências queixas ou solicitações dos
pacientes, salvo raras exceções e especialmente quando essas se apresentam em
campos de práticas médicas específicas. Quando essas dizem respeito à saúde
sexual, é ainda mais raro ser atribuído caráter de urgência23.
Um outro ponto que considerei apenas tardiamente é o quanto da
masculinidade do Félix não estaria comprometida pelo atual contexto em que se
encontrava, desempregado e, agora, incapacitado de engravidar sua companheira
devido a um problema pessoal. Nesse aspecto, a esterilidade poderia até mesmo ser
considerada como um evento de dilaceração biográfica, muito marcada pelo
sofrimento e pelos conflitos daqueles que atravessam essa situação (HARDY, 1998).
Para o homem, apesar de aparentarem terem mais capacidade de aceitar um estilo
de vida sem filhos, quando deparados com problemas de fertilidade, exibem menor
autoestima (GLOVER, 1999). Ademais, estão mais propícios a experimentar um
sentimento profundo de perda, luto e inadequação social, para os quais contribuem

constituições familiares mulheres-solo se tornaram as conformações predominantes, especialmente
nos centros urbanos. São enormes os números de crianças nascidas de país desconhecidos ou não
declarados. Nos relacionamentos do tipo “viv avek” as taxas de natalidade são mais elevadas, cerca
de 5 a 7 filhos por mulher, e com isso as taxas de disseminação de doenças, com agravo das
sexualmente transmissíveis são bastante elevadas (N'ZENGOU-TAYO, 1998). Com o aumento das
migrações, é comum as crianças serem deixadas aos cuidados de membros das famílias ou de
amigos com a expectativa que desta forma elas possuam melhores condições de acesso a comida,
moradia e educação. Esses jovens passam a ser denominados “restavèk” (ficar com) e
frequentemente se tornam ajudantes domésticos não remunerados, além de serem vulneráveis a
altos níveis de exploração e violência física e sexual (WHO/PAHO, 2010).
23 “Desejar ter filhos, mas se deparar com uma impossibilidade nesse processo, produz uma ampla
gama de sentimentos, tais como medo, ansiedade, tristeza, frustração, desvalia, vergonha,
desencadeando por vezes quadros de estresse importantes. A situação de infertilidade é capaz de
provocar efeitos devastadores tanto na esfera individual como conjugal e desestabilizar as relações
do sujeito com seu entorno social, podendo ocasionar um decréscimo na qualidade de vida.
(FARINATI et al., 2006). A infertilidade pode culminar com a recorrência de antigos traumas, perdas,
sentimentos de inadequação, ciúme, inveja. No caso da infertilidade masculina, são recorrentes
sentimentos de questionamento da própria masculinidade. Tudo isso dentro de um processo marcado
por longos períodos de interação com profissionais médicos que acabam por se envolver intimamente
no sistema do casal. Esses problemas advém de um intenso estresse devido à não realização da
gravidez e das ilusões a ela relacionadas (KUSNETZOFF, 1997).
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as associações populares entre fertilidade, masculinidade e virilidade (THROSBY et
al., 2004; GAMEIRO et al., 2008).
A pressão que se cria sob o casal a respeito da concepção frente a uma
inabilidade dessa o coloca em uma posição de incapacidade de concretização de sua
função social. Diante da perda do poder de procriação, confundem-se as causas do
próprio sofrimento. Se, por um lado, existe a ausência do filho, por outro, por outro há
os sentimentos de fracasso, de perda e insegurança. Para alguns casais, essa
experiência configura o evento mais estressante de suas vidas (KLONOFF-COHEN
et al., 2001), podendo gerar culpa, vergonha e, muitas vezes, desencadear um
processo de estigmatização social, alienação e isolamento (FARINATI et al., 2006).
Diante de todos esses fatores, percebi como fui insensível em não atribuir a
devida importância à queixa inicial de Félix, ou, pelo menos, à consideração
respeitosa em relação a aspectos outros que se apresentavam ao redor de seu
conflito. A questão era que essa queixa se constituía de fato em uma urgência para
ele e suas consequências poderiam ser desastrosas em diversos aspectos de sua via,
sendo, portanto, um importante fator de sofrimento pessoal e social (DAAR et al.,
2002; PERISSINI, 2010).
A última notícia que tive dele foi no dia 20 de maio de 2017, por meio de uma
mensagem de celular. Ele estava novamente trabalhando em uma empresa de
construção civil. Dessa vez, contratado como especialista em colocação de pedras e
mármores. Margoth seguia trabalhando no restaurante; a situação financeira deles
estava mais estável. Eles ainda estavam aguardando a convocação para o
atendimento no hospital. Margoth, no entanto, já começara a cogitar em desistir da
maternidade.

7.1 UM BREVE COMENTÁRIO SOBRE A HISTÓRIA DE FÉLIX E MARGOTH

Apesar da proximidade que tive com o casal, especialmente com Félix, em um
dos nossos encontros, durante a realização das rodas de conversa, perguntei-lhe, um
pouco movido pelo ingresso no programa de mestrado e pela experiência de sentirme pesquisador, sobre a utilização de ervas, plantas, infusões ou outros elementos
terapêuticos oriundos de possíveis recomendações de amigos ou guias espirituais.
No fundo, queria saber um pouco mais sobre o Vodu. A sua resposta foi bastante fria
e imediata. Ele falou que não brincava com essas coisas, que o Vodu era uma prática
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de gente ruim. Mesmo no Haiti jamais havia recorrido a esse tipo de auxílio. Fiquei um
pouco surpreso com a maneira como ele se pronunciou, pois houve uma mudança na
sua postura habitual e na sua aparente tranquilidade. Pedi desculpas por ter
perguntado e dei o assunto por encerrado.
Posteriormente, em um evento realizado na organização de auxílio para
migrantes – Missão Paz, ouvi de um pesquisador, que apresentava uma mesa durante
o evento, uma fala que me marcou profundamente. Ele dizia que o Vodu não é apenas
uma religião para os haitianos; faz parte de uma essência, algo como uma
característica que, de uma forma ou outra, une e define o próprio povo Haitiano.
Diante desse novo contexto, em pesquisas posteriores me deparei com uma
realidade do aspecto cultural do Haiti que não estaria presente ao olhar do
pesquisador, pois, antes de ser algo apresentável por meio de práticas ou rituais, o
Vodu exerce um papel crucial em todas as esferas da vida no Haiti, incluindo a politica,
a moral e a própria saúde (CORTEN, 2000; WHO/PAHO, 2010).
O nome Vodu tem origem que remete à palavra Fon, que significa espírito. A
prática foi perseguida nos períodos inicial da colonização francesa no país. Contudo,
os escravos mantinham suas crenças e atividades religiosas se utilizando dos
símbolos católicos para esconder suas matizes (HURBON, 2008).
O Vodu é a base do próprio modo de vida haitiano, sendo elemento central na
cosmovisão do país (HANDERSON, 2010). Nela, os indivíduos recebem identidade,
força e segurança para viverem em um mundo interligado por um tecido espesso que
os conecta com outros seres humanos, com a espíritos e também com os
antepassados (BROWN, 1989).Por essa razão, os distúrbios na saúde ou outros
agravos são vistos como um sinal de que as relações foram interrompidas e talvez
precisem ser consertadas. Os rituais se constituem em práticas de exercício e
fortalecimento das relações entre os vivos, os mortos e os espíritos, trabalhando,
assim, tanto o corpo físico quanto o self dentro dessa perspectiva coletiva
(WHO/PAHO, 2010).
Os profissionais de saúde que trabalham no país por vezes se utilizam dos
líderes espirituais como aliados, especialmente para encorajarem as pessoas
enfermas a buscarem cuidados, atuando como consultores ou coterapeutas.
(FARMER, 1990).
No caso de Félix, portanto, permaneci com a dúvida quanto aos aspectos de
sua cosmovisão a respeito de sua dificuldade em engravidar sua esposa. É um fato
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que a conceituação de saúde no âmbito Vodu perpassa pela experiência de
integração harmônica com o ambiente humano, não humano e espiritual. Diante disso,
a doença é caracterizada por um estado de desarmonia nos componentes pessoais,
ou em relação à pessoa e o meio ambiente. Cabe ressaltar que a pessoa é
conceituada em quatro dimensões, sendo estas: o corpo (Kò Kadav); a sombra
(Lonbraj); o grande anjo bom (Gwo bom-anj), que é o dobro do corpo material, mas é
entendido como a sombra moldada pelo corpo na mente, e pode se deslocar do corpo
durante os sonhos; e o pequeno anjo bom (Nam/ti bom-anj) – o guarda e o local da
consciência, afetos, sonhos, e recebe a influência direta dos Iwa (entidades
espirituais) para proteção, além de ser o local onde as entidades se manifestam
durante os rituais.
A doença se origina de um desequilíbrio entre a não observância das regras
que governam a relação humana com o meio ambiente, das regras de higiene (relação
humana – com si próprio), das regras éticas (relações humana-humana), das regras
ancestrais e espirituais (relação humana-mortos) ou por influência maligna direta. A
manifestação das doenças se apresenta, portanto, como sendo: Maladi Bondyê –
domínio físico ou ordinário da doença física, podendo ser tratada pela medicina
ocidental ou pelos curandeiros tradicionais (doktè-fey); Maladi fe-moun mal/ maladi
diab – domínio invisível, secreto ou mágico. Essa pode ser tratada por um feiticeiro
(bòkò) ou por um padre vodu (oungan), sendo que esses também podem ser
responsáveis por “enviar” a doença (STERLIN, 2006; FARMER, 1992).
O adoecimento é, portanto, uma experiência híbrida. No caso haitiano, os
elementos humorais, enérgicos, ambientais e espirituais constituem uma importante
trama de significados que permeiam o sentir-se mal. Pensando em Félix e na
gravidade atribuída à sua condição, podemos facilmente constatar que as dimensões
subjetivas e intersubjetivas que permeavam sua aflição acometiam esferas outras,
muito distantes do lugar-comum que pensamos como local de manifestação da
doença. O corpo múltiplo que constitui a cosmovisão haitiana possui suas próprias
particularidades e segmentaridades que apenas uma visão perspectiva de seus
valores poderia conceber. De outra forma, não poderia jamais ser acessível pela
medicina ocidental em sua prescrição fisiológica e normativa.
Portanto, a fertilidade entra em cena como uma manifestação de um
desequilíbrio amplo corporificada na sexualidade e, no caso de Félix, na sua
masculinidade. A urgência dele em “resolver” esse intercurso é uma urgência para
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restabelecer seu equilíbrio vital para, dessa forma, poder gozar plenamente da sua
experiência de vida. Enquanto estiver presente essa condição que implica de certo
modo uma desarmonia, todos os segmentos que o constituem irão refletir de alguma
forma essa condição de desequilíbrio.

8 KAWSACHIY24 – A HISTÓRIA DE MAYUMI

Era uma quinta-feira de outubro de 2015. Como todo expediente naquela
unidade básica de saúde, o dia não havia sido fácil. O adoecimento na região Central
de São Paulo traz uma série de particularidades. Se, por um lado, habitar na maior
metrópole da América Latina traz uma série de vantagens socioeconômicas e
culturais, por outro lado, conviver com as expectativas dinâmicas da pós-modernidade
se torna uma verdadeira prisão.
Esse processo, segundo Deleuze, reflete o período de transição das
sociedades disciplinares para as sociedades de controle (DELEUZE, 2008). Nas
grandes metrópoles, tais fenômenos acontecem antecipadamente. Na saúde, as

24

Kawsachiy em quechuá significa sustentar, manter em vida
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manifestações podem ser as mais variadas possíveis: transtornos de ansiedade,
insônias, síndromes de pânico, depressões, surtos psicóticos, cada qual devidamente
reconhecida e medicada de acordo com as práticas profissionais locais. Na ocasião,
questionava sobre a conduta normativa da prática profissional da medicina, embora
me faltassem recursos teóricos para discorrer sobre as manifestações individuais dos
fenômenos coletivos que observava.
Naquela quinta, próximo ao final do dia de trabalho, uma colega bateu à porta
de forma seca e rápida. Sem ao menos esperar a minha resposta, entrou
apressadamente no consultório. Trazia consigo alguns papéis e envelopes e, em seu
rosto, havia evidência de uma grande preocupação. Seus olhos estavam arregalados,
as mãos percorriam o espaço de forma desarmônica e frenética, as palavras pareciam
todas misturadas em sua fala. Solicitei que ela tivesse um pouco de calma. Coloqueia sentada na cadeira e perguntei em que poderia ajudá-la.
Ela me mostrou os tais papéis. Eles eram, na verdade, uma série de exames
laboratoriais e radiografias que trazia de uma paciente que a havia procurado pouco
antes no acolhimento25 da unidade básica. Contou-me todo o caso.
Tratava-se de uma imigrante peruana que foi à UBS procurando auxílio para o
diagnóstico de uns caroços que surgiram em seu pescoço e não paravam mais de
crescer. Pedi à minha colega para que trouxesse a paciente e lhe disse que a
veríamos juntos.
Pouco tempo depois, Mayumi entrou no consultório. Ao chegar, trazia em seus
olhos lágrimas abundantes e um olhar que evitava contatos diretos (talvez por eu ser
homem, talvez pela profissão, poderia até ser uma demonstração de vergonha por
procurar ajuda). Ao seu redor, parecia pairar uma nuvem cinzenta, havia algo de
profundo, de obscuro em sua presença. Estava assustada, encolhia-se na cadeira.
Parecia falar para dentro, para si mesma. Suas palavras eram todas pensadas,
contava sua história de maneira que parecia ter ensaiado seu discurso para aquele
instante. Naquele dia pouco consegui dela. Soube apenas que ela era peruana, tinha
22 anos e estava no Brasil há pouco mais de um ano. Veio para o país a trabalho e
“O Acolhimento é uma estratégia de atendimento que envolve a construção de um vínculo e de
uma relação de confiança entra usuários, profissionais e serviços de saúde. Em geral, compete a
todos os profissionais envolvidos no atendimento à saúde. Para sua realização de forma adequada, é
preciso haver o reconhecimento do usuário como sujeito de direito, e a ausculta ativa do profissional
para avaliar as demandas e as possibilidades de priorização no atendimento, respeitando a
singularidade de cada individuo e sua história de vida, considerando as vulnerabilidades e evitando
julgamentos e preconceitos” (BRASIL, 2012).
25
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para terminar seus estudos. No momento, estava empregada como copeira em um
hospital privado do bairro de Higienópolis e estudava curso técnico de radiologia em
uma universidade graças a uma bolsa que conseguira após um concurso.
Ela me contou que há aproximadamente um mês começou a sentir uma coceira
por todo o corpo. A coceira era tão importante que chegou a lhe causar
constrangimento no hospital em que trabalhava. Ela, então, condicionou-se a não a
manifestar em público, mas as marcas de unhas em sua pele denunciavam o ato.
Havia cicatrizes de cortes de unha em ambos os braços e também em seu tórax e
dorso.
Tempos depois, passou a apresentar uma sonolência incontrolável. Antes, sua
rotina consistia em cursar sua faculdade, trabalhar em dois empregos e ainda se
encontrar com seus colegas para os trabalhos em equipe. No entanto, com o
progresso do quadro, passara a sentir que sair de casa pelas manhãs era uma tarefa
que exigia um esforço muito maior que a sua vontade.
A sonolência foi, pela sua fala, o sintoma que mais a preocupou. Enquanto era
apenas a coceira não se preocupava. Chegou a creditar o sintoma ao fato de morar
em uma ocupação onde era frequente visualizar ratos e cachorros de rua. Assim,
imaginava ter pego algum bicho deles. Mas, a partir do instante em que esse cansaço
irremediável surgiu, ao seu ver, seu corpo assinalava que algo mais sério acontecia.
Foi no instante em que a impossibilidade de conduzir de maneira acrítica sua
experiência vivida, em especial, o trabalho, que passou a ponderar sobre a
possibilidade de um agravo mais sério de saúde.
Procurou a unidade básica e tentou agendar uma consulta. Porém, pela demora
na marcação, acabou pagando a consulta em uma rede de pronto atendimento a
preços populares localizada na região central26. No local, realizou alguns exames
laboratoriais. O médico que a atendeu ao ver os exames e examinar Mayumi
prontamente lhe falou: “você precisa procurar um hospital urgentemente”. Com essas
palavras e sem maiores explicações do porque da procura rápida ao hospital, ela saiu
da consulta assustada e sem saber a quem recorrer.

26

Tais locais têm se apresentado cada vez mais como uma saída para as pessoas que encaram
rotineiramente o desafio das consultas da rede pública. Em geral, apresentam uma baixa
resolutividade, especialmente para patologias de maior gravidade que acabam sendo encaminhadas,
pelos próprios profissionais que atuam nesses locais, para a rede pública. Ainda assim, conseguem
grande adesão da população. O motivo dessa grande adesão é justamente pela sua capacidade de
fornecer atendimento de forma imediatista, com um sistema de saúde self-service.
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Ainda naquela semana, procurou um grande hospital público da região central
da cidade. Na triagem do serviço, foi-lhe dito que seu caso não era grave e que deveria
procurar a unidade de saúde para fazer seu seguimento. Embora tratassem apenas
da sua condição como “o caso”, em nenhum instante lhe disseram as possibilidades
diagnósticas.
Mayumi, então, me contou ter ficado perdida, pensando, inclusive, em desistir
de procurar ajuda. Foi nesse mesmo período que percebeu que seu pescoço estava
ficando inchado. Ao passar as mãos por sua garganta e pela lateral do pescoço, entre
os ombros e a orelha, notou alguns caroços que haviam surgido, ou que nunca havia
percebido até então. Não comentou com ninguém; estava com vergonha e com medo.
Passou a ir ao trabalho agora com lenço em volta do pescoço para disfarçar o
seu aumento. Não queria deixar transparecer aos médicos e às colegas de trabalho o
que estava ocorrendo. Durante as noites de seus plantões na copa, passou a perceber
que determinada hora sentia um frio muito intenso. Essa sensação era seguida quase
simultaneamente a uma sudorese gelada que encharcava seu uniforme e piorava
ainda mais a sensação térmica. Chegou, algumas vezes, a precisar trocar de roupa
durante os turnos de trabalho. Suava e sentia frio todas as noites. Percebeu que, após
ter notado caroços, a sonolência tinha piorado ainda mais. O prurido, porém, tinha
regredido quase que completamente.
Na quarta-feira, trabalhou normalmente. Na quinta após o serviço, ao se dirigir
à faculdade, sentiu no caminho, enquanto estava no ônibus, uma tontura muito intensa
que, segundo ela, parecia que tudo girava. Manteve-se firme, respirou fundo e
melhorou um pouco, indo para a aula assim mesmo. Após a aula, estava decidida a ir
à UBS. Saiu da faculdade e tomou o ônibus para a região central.
Chegando ao Terminal Bandeira, ponto final do transporte, enquanto descia as
escadas teve um mal súbito. Sua vista escureceu repentinamente, não percebeu
sequer o instante em que seu corpo caiu. Acordou com uma senhora que a ajudava a
se levantar. O motorista e o cobrador prontamente solicitaram auxílio das agentes
comunitárias da unidade básica de saúde, localizada do outro lado da rua. Ela não
sabia quanto tempo passara desacordada no chão, mas foi o suficiente para a
deitarem na calçada, comprarem uma garrafinha de água para molharem seu rosto e
chegarem as agentes de saúde para a levarem ao posto. Entrou na unidade auxiliada
pelas agentes da equipe e foi levada ao local do acolhimento. Foi ali onde lhe tiraram
os sinais vitais e a seguir foi atendida pela Dra. Daniella.
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Pelo fato de a unidade de saúde ser um ambiente muito limitado de arsenal
diagnóstico e pelo fato de o sistema de referência e contrarreferência adotado no
município não ter a agilidade necessária em alguns casos que demandariam mais
cautela, decidimos em conjunto que o melhor a fazer seria criar uma rota alternativa,
distópica, no fluxo de atendimento do Sistema de Saúde. Mayumi iria me procurar no
hospital público em que trabalhava, e, uma vez lá, iria atendê-la no pronto-socorro.
Desse modo, iria interná-la para investigação.
Feito isso, após sua internação, começamos a realizar os exames para
investigação. Na tomografia realizada no hospital, foram visto linfonodomegalias,
coalescentes, nas cadeias mediastinais, axilares e subclávias, e nas cadeias júgulo
carotídeas do lado direito. Múltiplas linfonodomegalias nas cadeias mediastinais e no
ângulo cardiofrênico direito medindo até 4,5 x 4,8 cm nos maiores eixos axiais de
localização paratraqueal direita determinavam estiramento vascular adjacente e
densificação da gordura mediastinal. Nessa mesma data, frente ao achado, foi
solicitada avaliação da equipe de cabeça e pescoço que realizaram a biópsia dos
linfonodos. Nesse aspecto, a medicina atua por especialidades de maneira
segmentar, a cada qual compete um domínio de afirmação de sua práxis, na qual seus
discursos constituem a esfera normativa do saber e do agir sobre os corpos de acordo
com o ponto de vista estabelecido pelo senso comum dentro da especialidade (LIMA,
2017).
Aproveitamos a internação para realizar screening de outras lesões que
poderiam ter se espalhado pelo corpo e para solicitar avaliação das especialidades
que poderiam lhe acompanhar posteriormente. O resultado da biopsia saiu 15 dias
depois. Mayumi estava com um linfoma de Hodgkin esclerose nodular (CD3+, CD15+,
CD20 sub linfoide B (minoritárias), CD30 células atípicas e EMA negativo) 27. Ela
passou, então, a ser acompanhada pela equipe da hematologia.
No Hospital do Servidor, existia na ocasião um acordo com o município para
que os pacientes oncológicos e hematológicos pudessem realizar o acompanhamento
pelas equipes locais. Caso não houvesse tal acordo, dificilmente ela teria conseguido
acompanhamento em tempo hábil. Nas consultas de seguimento, optou-se pela
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A despeito da classificação completa da lesão, apesar de ser uma definição do campo de
conhecimento da onco-hematologia, passou a fazer parte do repertório semântico da própria Mayumi.
Ela havia memorizado a classificação de sua doença, quando perguntava o que tinha ela definia
como particularidade sua neoplasia. Carregava ainda, uma pastinha com todos os documentos e
exames realizados durante todo o seguimento do acompanhamento
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realização de quimioterapia com o esquema ABVD28, sendo inicialmente realizadas 8
sessões, todas no período entre novembro de 2015 e junho de 2016.
Nesse período, encontrei-me com ela em duas outras ocasiões. Na verdade,
ela me procurou no hospital duas outras vezes. Nesses encontros, ela era nitidamente
uma outra pessoa. O medo inicial havia se dissipado, estava visivelmente mais forte,
mais determinada. Falava mais alto e melhor, não havia mais hesitação ao pronunciar
suas palavras. Sua postura corporal era menos retraída, andando com as costas
menos arqueadas. Percebia que ela superava sua timidez a cada encontro.
Em junho de 2016, após a última sessão de quimioterapia, ela passou no
hospital para me agradecer mais uma vez e me avisou que estava voltando ao Peru.
Por conta da sua doença, teve de abandonar os estudos na faculdade, pois não
poderia ficar exposta à radiação, e agora, como também não tinha mais trabalho, iria
regressar para viver com seu pai e seus irmãos. Nessa oportunidade, contou-me que
vivia em uma ocupação em um antigo cinema abandonado na região central de São
Paulo; o prédio estava com a reintegração de posse prevista para dali a algumas
semanas.
Sem trabalho, sem faculdade e em breve sem local para morar, o Peru parecia
ser a sua única opção. Despedimo-nos, e agradeci muito por seu carinho. E,
respondendo-a sobre sua pergunta do meu desligamento da unidade básica de saúde,
comentei que o caso dela e de mais alguns outros que havia atendido lá na UBS
haviam me afetado de alguma maneira muito significativa. Não consegui mais
continuar trabalhando na UBS e, de certa forma, naquela época rompi com muitos dos
meus sentimentos pela profissão. A desigualdade de atendimento, a morosidade e a
baixa resolutividade estavam criando abismos éticos muito profundos. Sentia-me, na
UBS, como um mero prescritor e renovador de receitas. Parecia não haver espaço
para a construção de qualquer espécie de relacionamento mais próximo com as
pessoas que me procuravam. O próprio modelo de produtividade adotado para avaliar
a atividade era por meio de uma simples análise quantitativa; pouco importavam os
aspectos pessoais envolvidos. Esse modelo, em conjunto com a medicalização
excessiva e a solicitação indiscriminada de exames de “rotina”, contribuía, a meu ver,
com a patologização da própria vida (MEHY, 1997; 2005; 2007). Não podia aceitar

28

Sigla que diz respeito aos nomes das drogas prescritas como tratamento.
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trabalhar sob as condições de atuação contra as quais eu era terminantemente
contrário.

8.1 CONEXÃO PERU-SP, DA MIGRAÇÃO À VIAGEM TERAPÊUTICA

Em agosto de 2016, recebi uma mensagem da Mayumi. Ela estava de volta ao
Brasil; havia retornado com sua irmã. Dessa vez, regressara para realizar alguns
exames de rotina pós-tratamento e queria me encontrar.
Combinamos um encontro no hospital. Na ocasião, fui recebido com uma
sacola repleta de presentes. Ela trazia símbolos e artigos de sua terra natal. Fez
questão de me contar do simbolismo de cada presente: um enorme relógio de parede
de couro de lhama, um chaveiro de lhama e um quadro com a representação do Deus
Viracocha, também conhecido como velho senhor do mundo. Fiquei bastante
envergonhado por ser recebido com tantos presentes e tanta gratidão. Sinceramente,
não esperava tamanha retribuição.
Compreendi naquele instante o fenômeno da dádiva (MAUSS, 1950), algo
como uma obrigação por retribuir um carinho dispendido, ao mesmo tempo que esse
tem sua origem na expressão de um sentimento de agradecimento por um zelo
dispensado. É algo que nos aproximou em uma retribuição mútua pela atenção que
compartilhamos. O fato de ela ter podido me presentear de alguma forma fazia com
que nossa relação, a partir de então, pudesse ser mais equivalente.
Nesse encontro, ela estava visivelmente feliz. Dizia estar sentindo-se
extremamente bem. O seu único comentário negativo foi sobre uma febre que tinha
voltado uma semana antes do retorno ao Brasil.
Mayumi, do ponto de vista semântico, mudara sua condição. Se, num primeiro
momento, ela se enquadrava na categoria de migrante econômico, buscando em
território nacional melhores condições de trabalho, vida e melhores capacitações
profissionais, agora, ela regressava como uma migrante de saúde. Por não ter acesso
a uma medicina de qualidade em seu país de origem, e por não ter recursos para
subsidiar os tratamentos disponíveis, ela migrava para conseguir cuidados.
A consulta com o hematologista ocorreu uma semana após. Nos exames
realizados, algo chamou atenção do médico que aproveitou o retorno para realizar
novas tomografias. Nesses exames de imagens subsequentes, foi possível perceber
que o linfoma havia tido uma recidiva. E, pelo tempo de término de tratamento e
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ressurgimento da lesão, ficava classificada como uma reicidiva precoce. Algo previsto,
com uma frequência que não era desprezível, porém nunca desejado. Mayumi foi
encaminhada para a realização de um PET CT29.
O PET evidenciou atividade metabólica em linfonodos paratraqueais bilaterais.
O hematologista optou pela realização de biopsia de medula óssea. O procedimento,
realizado no próprio ambulatório, consistia na aplicação de anestésico tópico na região
do íleo, osso da pelve, seguido pela perfuração com uma agulha de calibre grosso
que deveria ser introduzida até a região central do osso para retirada de fragmentos
de tecidos hematopoiéticos. É algo extremamente incômodo e doloroso. Mayumi,
contudo, nem ao menos chorou durante o procedimento.
A biópsia da medula confirmou a suspeita da recidiva tumoral. Ela foi submetida
a novos ciclos de quimioterapia. Foram 4 ciclos de TCE30, de 29 de setembro de 2016
a 19 de dezembro, seguidos por 20 sessões de radioterapia, totalizando 36 Gy, no
período de fevereiro a março de 2017. A expectativa do médico era ter uma remissão
da doença para que posteriormente pudesse a encaminhar ao Hospital Brigadeiro
(Unidade de referência no serviço de hematologia para os casos hematológicos
complexos) onde seria avaliada para a possibilidade de transplante de medula óssea.

8.2 A (IM)POSSIBILIDADE DA CURA

No dia 29 de março, recebo uma nova mensagem da Mayumi:
Rafa bom dia como esta você? Ontem fui no hospital para fazer as
evaluações do transplante e me deram uma notícia negativa. Não vou fazer
o transplante, meus linfomas são muitos resistentes e não têm resposta a
nenhum protocolo de quimioterapia e para fazer o transplante precisam fazer
uma sessão de quimioterapia e fazer o procedimento, é [...], como eu, não
tem jeito.

Pouco tempo antes dessa mensagem, havíamos almoçado juntos em um
restaurante peruano de São Paulo. No almoço, disse-lhe que ela tinha uma história
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A tomografia por emissão de positrons ou PET Scan é uma exame de imagem que utiliza uma
substância radioativa (18- Fluordesoxiglicose) para rastrear células tumorais no organismo. Diferente
de uma radiografia ou tomografia que analisa uma estrutura ou órgão do corpo de uma forma
estática, o PET é um exame funcional, ou seja, tem a capacidade de mostrar o funcionamento de um
tecido a nível molecular.
30 Sigla dos nomes das drogas que compõem o ciclo. Em geral, no meio médico e entre os próprios
pacientes, as siglas passam a valer como nome do próprio tratamento, ao invés de se referirem droga
a droga.

87

incrível, uma trajetória aqui no Brasil que era digna de ser contada, pois sua história
poderia ajudar muitas pessoas em situação semelhante, especialmente imigrantes.
Ela concordou comigo e me disse saber ter algo que não conseguia definir ao certo,
mas que adoraria compartilhar.
Após a mensagem que recebi, fiquei bastante surpreso. Pedi-lhe para que
viesse novamente ao hospital me encontrar.
Era uma quinta, dia 30 de abril. Mayumi chegou ao hospital da mesma forma
que a encontrei da primeira vez. Estava menor que seu tamanho real, encolhia-se
entre os ombros. Vestia um casaco preto, e um lenço de tecido brilhante escondia o
seu pescoço. Seu olhar estava ainda mais profundo. Embora não conhecesse as
xamãs peruanas, tive a impressão de estar ao lado de uma. Seu olhar me lembrava o
olhar de uma ave de rapina, pronta a sobrevoar as cordilheiras em busca de sua presa.
Se não fosse sua timidez que parecia ter voltado a tomar-lhe todo o corpo, jurava que
ela era outra pessoa.
No intuito de tentar reforçar nela sua trajetória biográfica, pedi para me contar
sua história, alguns detalhes e, principalmente, sua trajetória.
Optar por trabalhar com narrativas é partir para a desconstrução e reconstrução
das próprias experiências, tanto as minhas, como pesquisador, como as dos sujeitos
participantes envolvidos.
Mayumi me contou que nasceu em Puno Juliaca, uma cidade pequena de 150
mil habitantes às margens do lago Chichicaca. Seu pai, Jorge, era técnico em
eletrônica. Sua mãe, Sabina Juarez, cuidava dos avós da família. A família era
formada por 4 filhos, sendo dois homens e duas mulheres. Mayumi era a segunda,
sendo a primeira mulher da linha genealógica e, por isso, a responsável pela criação
dos irmãos.
Teve uma infância, segundo seu relato, típica das crianças da região. Estudava,
cuidava da casa e da família. Na sua infância, a situação econômica foi muito ruim.
Na verdade, ela me disse que o Peru passava uma situação ruim. Quando tinha por
volta dos 10 anos, as coisas começaram a melhorar. Seu pai foi empregado em uma
empresa de eletrônicos, e sua mãe também conseguiu um emprego. Os seus avós
faleceram quando ela era ainda muito jovem. Nessa época, ela me disse que sempre
gostou muito de estudar e que pensava em fazer algo ligado à saúde.
Quando estava no colégio, voluntariou-se em um hospital da região para
auxiliar os pacientes e ficar próxima da realidade dos profissionais. Gostou muito da
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experiência. Aos 17 anos, terminando a escola, realizou exames para medicina em
uma universidade na Bolívia e conseguiu ser aprovada. A família passava por um
momento de boas condições financeiras e ela iria cursar medicina, seu sonho até
então.
Uma semana antes da viagem para a Bolívia, sua mãe, que vinha apresentando
repentinamente episódios de sonolência excessiva, foi internada no hospital da
cidade. Os médicos realizaram diversos exames e descobriram um tumor no fígado.
O sistema de saúde peruano era todo privado. Sua mãe necessitaria de
cuidados avançados, precisaria realizar os exames e fazer o tratamento do câncer.
Ela foi transferida para o hospital de Arequipa, cidade maior, com mais recursos e
maiores possibilidades de tratamento. Mayumi decidiu permanecer cuidando de sua
mãe, que tinha apenas 34 anos na época. Após um ano de tratamento, sua mãe
faleceu.
As economias da família foram todas dispensadas para o tratamento. Seu pai
contrairá uma grande dívida que precisaria sanar. Mayumi teve de começar a
trabalhar. Fazia uma jornada quádrupla, cuidava da casa e de seus irmãos menores,
trabalhava com caixa em um comércio local, além de um emprego eventual de
cuidadora de idosos e, ainda, realizou um curso de técnico de enfermagem para poder
ficar próximo ao seu desejo de ser uma profissional de saúde.
Foi nesse momento de sua vida, após concluir o curso técnico de enfermagem,
quando tinha então 21 anos, que ela decidiu vir ao Brasil. A escolha do destino
ocorreu, sobretudo, pelo crescimento e desenvolvimento econômico do país em
relação aos demais países da América Latina. Com isso, ela conseguiria se sustentar
e ainda enviar dinheiro para sua família. Outro fator que pesou em suas escolhas foi
a perspectiva da realização de algum curso de formação no país. Sua vontade era
mesmo ser médica. Embora soubesse da dificuldade, queria muito fazer o curso no
Brasil, pois havia feito diversas pesquisas e descobrira que era o local de medicina
mais avançada na América Latina. Por fim, outro ponto que contribuiu com sua
escolha era o fato de ter uma prima de sua mãe que morava em São Paulo. Essa
parente havia prometido auxiliá-la, ao menos inicialmente, na vinda dela ao Brasil,
conforme uma promessa que havia feito à sua mãe quando essa já se encontrava
enferma.
Mayumi chegou ao país e morou pouco tempo com seus parentes. Assim que
conseguiu seu primeiro emprego – trabalhava como cuidadora de idosos –, alugou um
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quarto na região central da cidade. Pouco tempo depois, conseguiu emprego como
copeira. Foi trabalhar no Instituto do Câncer de São Paulo. Ficou pouco tempo lá, pois
tentava simultaneamente revalidar seu diploma de técnico de enfermagem e se
inscrevia em concursos para tentar bolsas em faculdade.
Aprendeu o português no dia a dia, não fez aulas, exceto algumas que via ainda
no Peru, pela internet, logo que pensou em vir ao Brasil. Após o Hospital do Câncer,
trabalhou no Hospital Vitória e a seguir no Hospital Sabará. Nesse último, conseguiu
conciliar a sua faculdade com seus estudos e com o trabalho. Ganhava pouco, mas
gastava pouco. Conseguia, ainda no final do mês, enviar dinheiro para sua família no
Peru. Por lá, seu irmão mais velho havia começado o curso de direito. Seu pai, já sem
dívidas, havia conseguido reassumir o controle da família, e sua irmã estava
terminando o colégio e pensava em seguir alguma formação na área da saúde.
A situação em sua vida parecia estar se encaminhando conforme suas
vontades. Em setembro de 2015, tinha sido aprovada na prova teórica da revalidação
de seu curso técnico de enfermagem. Em outubro, iria realizar a prova prática do
processo de revalidação, mais precisamente dia 19 de outubro, o mesmo dia em que
se internou no hospital para a realização dos primeiros exames que diagnosticaram
seu linfoma.
A conversa que estávamos tendo naquela quinta era permeada pelas suas
lágrimas. Até então, não a tinha visto chorar nenhuma vez. Sequer quando soube de
sua doença. Agora, ao recontar sua vida, ao relembrar sua mãe, o tratamento dela e,
inevitavelmente, compará-la com o seu, derramava lágrimas pesadas e profundas. Eu
confesso que fiquei um pouco atônito. Não era possível, para mim, não traçar os
paralelos de semelhança nas duas histórias. Ela própria, em um momento de
manifestação de indignação, deixou me escapar que não conseguia compreender por
que nunca nada na sua vida parecia poder dar certo. Ela não me olhava nos olhos, na
realidade; seu olhar parecia mirar todos os cantos da sala, da mesa à luminária. O
único lugar para onde ela não olhava era para mim. Tentei levar a conversa para
outros rumos, levá-la a evocar belas passagens de sua vida.
Em um desses momentos, ela me contou que, durante o primeiro ciclo de
quimio, após a segunda sessão, ela foi ao encontro com uma senhora boliviana que
realizava passes e terapias xamânicas aqui em São Paulo. Ela me disse que chegou
à casa dessa senhora, ainda enjoada e um pouco mareada pelas medicações que
recebera naquele dia.
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O local era um casebre antigo e muito escuro na região do Brás, as paredes
eram pretas e o local cheirava a um incenso “diferente”. A xamã a recebeu na porta,
fazendo-a entrar e se sentar; em seguida, olhou durante um bom tempo para ela. Após
ouvir Mayumi, a senhora se exaltou e gritou com ela, mandou-a ir embora, dizendo:
“não há nada que possa fazer por você aqui, você irá morrer, vejo a morte em seus
olhos”.
Ela riu a se lembrar desse momento; achava graça na curandeira mandando-a
embora, pois não podia curá-la. Então, retomou a conversa, lembrando-se do
encontro que havia tido na última terça-feira com a médica do transplante no Hospital
Brigadeiro. Ela me contou que chegou à consulta com grande antecedência, pois tinha
grandes expectativas de se livrar logo da doença. Não aguentava mais as sessões de
radioterapia. Nesse instante, ela me mostrou seu pescoço, que até então estivera
coberto com o lenço. A região apresentava sinais de queimadura de toda a pele; tinha
um grande tecido cicatricial no local das queimaduras da radiação. A pele parecia
estar friável e extremamente dolorida, embora Mayumi negasse que estivesse com
dor; o que ela tinha era apenas o desconforto estético.
De sintomas objetivos mesmo ela me disse que se incomodava apenas com a
calvície, embora agora já estivesse com cabelo em franco crescimento, e também
com a perda do paladar para todos os gostos. Ela dizia sentir o cheiro de todas as
comidas, na verdade, sentia que seu olfato estava mais apurado que nunca, mas em
compensação qualquer coisa que colocasse na boca tinha o mesmo gosto, de uma
“massa amarga indigesta”. Situação essa que piorava ainda mais sempre que tinha
mucosite após as sessões.
Enfim, de volta ao relato da médica do Hospital Brigadeiro, ela me contou que
havia chegado muito antes na consulta. Por esse motivo, ficou um longo período
esperando ansiosa. Ao entrar na sala da médica, a profissional pegou seus exames e
lhe disse: “Olha, sinto muito, não há nada o que fazer por você. Seu tumor não
responde à quimioterapia. Você não poderá fazer o transplante; você irá morrer”.
Mayumi disse que não se lembrava de ter sentido sensação igual àquela em sua vida.
Segurou-se e aguentou todas as palavras da médica; seu sangue parecia correr de
maneira energética por suas veias e artérias e sentiu sua cabeça pesar. Os ouvidos
pareciam terem ficado tampados. Aos poucos, as palavras cediam espaço para ruídos
indistinguíveis; era como se estivesse tentando ouvir algo mergulhada em uma
piscina.
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Saiu da consulta, correu até o banheiro e chorou, chorou mais de trinta minutos,
um choro que descarregou tudo aquilo que vinha passando nos últimos meses, um
choro que até então havia hesitado em dispender. Naquele dia, seu único impulso foi
me enviar uma mensagem. Não quis contar para sua família, pois estava preocupada
em deixá-la triste.
Estranhava-me o fato de que o discurso da xamã sobre seu prognóstico não a
deixará incomodada, contudo o discurso profissional da médica a deixou
extremamente aflita.
Na noite de quarta para quinta, ela se tranquilizou, aquietou os sentidos,
arrumou seu quarto e voltou a pensar nas possibilidades. Teve um sonho muito bonito.
No Peru, um de seus maiores prazeres era admirar o pôr do sol entre as montanhas
e o lago. Naquela noite, ela sonhou com o sol poente. Aos poucos, enquanto o astro
desaparecia no horizonte, foram surgindo animais prateados bem brilhantes, uma
lhama, um cuí (porquinho da índia), uma águia e um cervo. Os animais iam surgindo,
olhando para ela e depois ascendiam rumo à noite que se anunciava, cada qual se
tornando uma estrela. Ela não sabia ao certo o sentido desse sonho. Não recordava
de nenhuma passagem de sua infância ou mesmo de nenhuma história ou lenda local
que tivesse ouvido antes. Parecia não se importar com o sentido, ou com as
interpretações esquisitas que aquelas imagens oníricas poderiam sugerir. Ele apenas
lhe trouxe um grande conforto e uma certeza que estaria pronta para o que viesse lhe
acontecer.

8.3 O RETORNO À XAMÃ DO BRÁS

Mayumi conseguiu um encaminhamento para o Einstein. O seu caso se
encaixava em um protocolo experimental de Linfoma de Hodgkin com recidiva precoce
que estava sendo realizado no serviço. A consulta seria no final de junho.
Antes disso, eu tinha ficado muito impressionado com a forma como a xamã a
tratara anteriormente. Por muita insistência minha, ela decidiu que retornaria a ela.
Dessa vez, eu iria junto.
A curandeira ficava localizada em uma moradia no Brás. No caminho, eu e
Mayumi conversamos muito sobre sua doença. Ela estava com muitos enjoos e muitas
dores no corpo. Não estava apresentando febre e tentava evitar ao máximo uso de
medicações para controlar seus sintomas.
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Confessei que estava um pouco temeroso quanto à consulta, não sabia o que
esperar e tinha receio que a curandeira não me permitisse entrar. Mayumi se divertia
com meu medo. Ela, então, se lembrou do período de doença da sua mãe.
Durante o percurso, ela me contou que em um dado período do tratamento,
quando parecia que os tratamentos dos médicos já não serviam mais, seu pai
procurou ajuda de um feiticeiro. Ele viajou até Ayacucho, cidade famosa no país por
ser um local que reúne os feiticeiros e místicos, e contratou lá os serviços de um bruxo
cujo nome ela não se lembrava, porém era tido como um dos melhores do Peru. O
feiticeiro foi até sua casa em Puno e lá permaneceu durante três dias. No início,
examinou-a e tentou traçar um mapa espiritual de sua doença. No dia seguinte,
confirmou para o pai que a doença de sua companheira estava bastante avançada:
espíritos malignos rodeavam o local e que acreditava haver pouco a fazer por ela.
Ainda assim, propôs uma terapia para auxiliar ao menos a diminuição dos sintomas.
Primeiro, coletou amostras dos cabelos de todos os filhos, queimou os fios e
fez uma infusão com uma bebida alcoólica. Em seguida, deu-a para a mãe de Mayumi
beber. No terceiro dia, chegou em casa com três filhotes de cachorro e recomendou
ao pai que sacrificasse os animais, lavando com o sangue todo o entorno da
residência. O tratamento, pelo menos do ponto de vista da Mayumi, não trouxe
nenhuma melhoria para sua mãe, porém, após a passagem do feiticeiro, ela afirmou
que coisas muito estranhas passaram a ocorrer em sua casa.
A família era perturbada frequentemente por aves que ficavam no telhado
brigando e fazendo barulhos estranhos durante todo o dia; sombras de animais eram
vistas nos corredores durante a noite, sombras de cães grandes que passavam como
vultos pelas frestas iluminadas; e sua mãe passou a ter delírios, ouvia vozes e se dizia
com frequência perseguida por entidades que queriam levá-la.
A atmosfera mágica rondava sua moradia; a passagem do bruxo despertou
aspectos místicos tradicionais em sua família. Os eventos cotidianos passaram a ser
observados sob as luzes do antigo, do tradicional para a cultura local. Sob esse
contexto, Mayumi se lembrou dos instantes finais de sua mãe. Ela contou que cerca
de trinta minutos antes de falecer sua mãe a abraçara fortemente e lhe disse que havia
chegado a hora. Os espíritos estavam chegando para buscá-la. Mayumi reuniu a
família, pai, irmão e irmã, e, juntos, todos rezaram próximo à mãe. Logo após a oração,
sua mãe começou a gritar: “Vocês não vão me levar, sou filha de Deus. Deus está
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aqui comigo. Vocês chegaram tarde demais: irei com os anjos, irei com Deus”.
Cerrando os olhos e sucumbindo pouco tempo após.
Depois de me contar essa história, Mayumi fitou o horizonte pela janela do
metrô. Seguiu-se um silêncio. Seus olhos ficaram carregados de lágrimas. Deixei o
silêncio suspenso.
Chegamos à estação Brás. Foi uma longa caminhada do metrô até a saída
principal da estação. Iríamos andando até a casa da feiticeira, contudo percebi que
Mayumi suava muito e que estava um pouco pálida. Decidimos por bem seguir o
trajeto de ônibus. No transporte, Mayumi me contou uma outra história envolvendo os
feiticeiros no Peru. Ela lembrou que um dia seu irmão aparecerá em casa com muita
dor nas costas. Haviam procurado um médico da cidade que lhe passara alguns
analgésicos simples. Os remédios não conseguiram melhorar a dor. Os pais, então,
procuraram ajuda com uma feiticeira de Puno. A senhora examinou o seu irmão,
passando suas mãos por todo o corpo do jovem. Depois, entregou um porquinho da
índia (Cuí na língua local) para ele e disse que deveria dormir durante a noite com o
animal. No dia seguinte, retornaram à casa da senhora. Ela tomou de volta o animal
e, com um golpe de faca, o sacrificou rasgando seu ventre de uma ponta a outra. Do
animal, saiu um fragmento de um material esbranquiçado que Mayumi jurará ser um
pedaço de osso. A feiticeira disse, então, para a família que o jovem deveria ter
machucado algum osso das costas e que após o tratamento estaria melhor.
De acordo com seu relato, seu irmão realmente melhorará após o tratamento
da xamã. Ele não sentiu mais dores nem precisou continuar tomando os remédios do
médico. O mais impressionante, segundo ela, foi o momento em que seu irmão foi
fazer os exames admissionais em seu emprego, muitos anos depois e, na radiografia
do tórax, apresentou sinais de uma fratura de costela antiga e já consolidada. Isso,
para ela, era a certeza que o que vira sair da barriga do porquinho da índia tinha
mesmo sido um pedaço de osso da costela doente de seu irmão.
Descemos no ponto. Mayumi parecia estar um pouco perdida, não se lembrava
muito bem do local. Andamos por umas ruas transversais à avenida principal entrando
no bairro. Em uma esquina, havia um casal de senhores com traços indígenas latinoamericanos bem marcados. Os dois vendiam artigos tradicionais em seu comércio
estabelecido na calçada da rua. Tinham pequenas batatas desidratadas, sementes de
Maiz (milho peruano extraordinariamente grande) e algumas outras variedades
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alimentícias locais. Mayumi se lembrou de tê-los consultado na última vez que foi ao
local para perguntar onde era a casa da curandeira e dessa vez não foi diferente.
Foi interessante notar a conversa deles. Mayumi lhes pediu informações sobre
o local, o senhor olhou para ela, olhou para o todo o entorno. Deixou a pergunta sem
resposta durante um bom tempo e, quando achou oportuno, dirigiu a palavra para ela,
ainda sem voltar a cruzar os olhares. Olhando para o entorno e buscando nos eventos
ao redor as palavras, o senhor disse que o local ficava na próxima casa, entre um
comércio amarelo e um verde, em uma pequena porta vermelha.
Dirigimo-nos ao local indicado. Havia realmente uma porta vermelha margeada
à direita e à esquerda por duas lojas do tipo vende-tudo. As lojas eram bastante
barulhentas e cheias. Tanto os clientes quanto os vendedores eram, em sua maioria,
latino-americanos. Os traços dos rostos e as roupas denunciavam suas origens. Eu
estava afinal em um pedacinho da Bolívia dentro de São Paulo. A porta em que
chegamos era de metal, pintada de um vermelho brilhante, desgastada com claros
sinais de ferrugem em suas bordas. Acima da porta, havia uma pequena basculante,
e nela uma gravura bordada colada. Era a imagem de um condor e uma montanha. A
imagem denunciava que havíamos chegado ao local correto. Tocamos uma vez, duas,
três vezes. Todos os toques seguidos de um tempo de espera razoavelmente
incômodo. Meu anseio aumentava ainda mais. Mayumi parecia calma e confortável.
Após o terceiro toque, eu já estava quase pedindo para irmos embora, pois não
deveria ter ninguém lá. Nesse instante, ouvimos passo do interior do imóvel. Um rapaz
de aproximadamente uns 30 anos abriu a porta. Seus traços do rosto tinham marcas
muito fortes de sua ascendência indígena. Assim que abriu a porta para nós, convidounos a entrar. Nada falou, apenas gesticulou. Entramos, subimos a escada e chegamos
a uma antessala onde se encontravam três cadeiras de plástico, um amontoado de
jornais de uma organização de migrantes bolivianos, uma grande quantidade de
caixas de papelão fechadas, um ventilador pequeno e algumas partes de eletrônicos
diversos.
A iluminação do local era escassa, consistindo em uma lâmpada incandescente
de poucos watts. Do lado esquerdo da antessala, havia um cômodo, que deveria ser
a grande sala principal do local, porém, pela disposição dos móveis em seu interior,
provavelmente havia sido transformada em um quarto. Havia uma cama, muitas
caixas de papelão, algumas roupas empilhadas e uma grande janela entreaberta que
acessava a vista da rua.
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Do outro lado da antessala, havia um corredor amarelado de paredes
desgastadas, mal iluminado com enorme quantidade de fios expostos cruzando o teto.
O corredor possuía três outras entradas, provavelmente três outros cômodos. Nele,
encontravam-se inúmeras caixas empilhadas próximo às entradas dos quartos. Nas
caixas, viam-se roupas, descartes de eletrônicos e algumas frutas espalhadas.
No fundo, havia um grande ambiente iluminado, com uma geladeira e muitas
plantas e ervas. Era provavelmente a cozinha. Das portas que havia no corredor,
apenas a primeira se encontrava aberta. Na verdade, ela não tinha porta, e sim uma
cortina de tecido fino que se estendia até o chão, decorada com motes andinos. Era
possível entrever que algumas pessoas estavam no local.
O moço que abrira a porta para nós gesticulou para que sentássemos e
aguardássemos. Em seguida, ainda sem emitir qualquer ruído, se dirigiu até a cozinha
e começou a manipular manualmente algumas ervas. Sentamo-nos e ficamos em
silêncio aguardando sermos chamados. Mayumi parecia tranquila e olhava fixamente
para a porta de cortina. Eu seguia tenso, procurando assimilar todos os detalhes do
ambiente.
Pouco tempo depois, saiu pela porta uma senhora indígena. Ela tinha o olhar
profundo e de pouco brilho, seus cabelos eram compridos e estavam enrolados em
forma de trança. Ela saiu da sala, olhou-nos e sem palavras se dirigiu até a cozinha.
Retornou trazendo um frasco branco pequeno e entrou novamente na sala. Em
seguida, saiu de novo do lugar e veio até a antessala. Pegou uma quarta cadeira que
estava servindo de mesa para o pequeno ventilador e sentou-se de frente para
Mayumi. Observou-a um instante, focalizando com o olhar e pergunto o que ela fazia
ali. Mayumi, então, lhe contou toda sua trajetória: o diagnóstico do câncer de sistema
linfático dado pelos médicos brasileiros, seu primeiro tratamento, a recidiva, o novo
tratamento que não teve o sucesso esperado e que agora estava indo para uma
terceira linha de tratamento como última esperança para tentar regredir a doença e
fazer o transplante. A senhora a fitou em silêncio e disse logo de cara: “Não há nada
que eu possa fazer por você”.
Mayumi insistiu um pouco mais dessa vez, falou que não tinha ido lá em busca
de cura, queria apenas algo que pudesse fortalecê-la para aguentar o tratamento. A
senhora reduziu a tensão com que se acomodava na cadeira, relaxou os ombros e
começou de maneira bem pausada a explicar-lhe:
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Você tem uma doença, um câncer de terceiro grau31. Não há tratamento para
o câncer de terceiro grau. Se você tivesse vindo antes, quando a doença
estava no primeiro ou segundo grau, nós poderíamos fazer alguma coisa.
Mas agora, com doença de terceiro grau, não há nada que possa ser feito.

Os olhos de Mayumi umedeceram, e, como era habitual em seu
comportamento, ela novamente emudeceu. Balançou afirmativamente a cabeça em
sinal de compreensão. A curandeira, compreendendo que havia sido rude, começou
a lhe explicar detalhadamente.
O tumor de terceiro grau é difícil de tratar; se você tivesse trazido sua
radiografia eu lhe mostraria. Em seu interior, ele é negro. Há uma mancha
negra dentro dele. É como a raiz de uma árvore; ele cresce e espalha seus
ramos. Se tirarmos o centro, ainda assim existem os ramos que voltam a
crescer.

E continuou:
Você já viu um formigueiro dentro de casa? Pois então, é igual. Nós vemos as
formigas andando para lá e para cá. Descobrimos o formigueiro, lá no centro
dele. Podemos aplicar remédios, venenos e tirar o centro de lá. Mas as
formigas estão por todo o lugar, logo outro centro irá surgir e nunca
conseguimos nos livrar completamente delas.

Nesse instante, a cortina se abriu e apareceu um casal de bolivianos
aparentemente jovens carregando em seus braços uma pequena menina. Saíram
acompanhados de um senhor também boliviano que tinha feições indígenas ainda
mais acentuadas e um olhar ainda mais profundo que a senhora.
O curandeiro andava com dificuldade, mas, ainda assim, desceu acompanhado
o casal até a saída. Na decida, pude ouvi-lo dando orientações para o casal sobre
como administrar a infusão para a menina. Quando subiu, o senhor olhou para Mayumi
e para a senhora e, como se percebesse que existia certa tensão no ambiente, puxou
um banquinho e sentou-se de frente a ela. Perguntou o que havia acontecido e o
porquê dela estar ali.
Após Mayumi recontar toda sua história, nesse período a senhora se manteve
inteiramente calada e atenta. Pude perceber que existia um respeito e uma hierarquia
no relacionamento dos dois curandeiros. O senhor, então, pegou em seus pulsos e
colocou seu polegar sobre a região onde é perceptível o batimento da artéria radial.
Após alguns segundos com a mão no pulso, de olhos cerrados, ele disse que ela

31

Classificação elaborada pela curandeira.
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estava com uma febre interna. Afirmou ter sentido que o corpo dela não estava bem,
que algo internamente estava brigando com ela. Perguntou, então, se ela sentia dor
de cabeça, dores no corpo, febre. Após ela responder que sentia todo o corpo doer,
muito enjoo e grande indisposição, o senhor se levantou e começou a passar as mãos
em suas costas e cabeça. Em seguida, disse que achava que os remédios que os
médicos estavam lhe dando não estavam fazendo nada contra a doença; falou que o
tratamento estava errado. Ele acreditava que os remédios estavam machucando
ainda mais seu corpo e não estavam tratando o câncer.
Nesse instante, a senhora se levantou de sua cadeira e se prontificou a passar
suas mãos por todo o corpo de Mayumi. Reafirmou tudo que o curandeiro havia lhe
dito. Apalpou os cabelos, sentiu os odores da pele, a textura do corpo e o calor que
havia na região cervical à direita. Sentou-se e começaram os dois a conversar com
Mayumi; dessa vez, o tom era outro.
Falaram que poderiam curá-la se estivessem na Bolívia, mas que aqui no Brasil
não. Não tinham aqui os insumos que precisavam. Falaram que, além da doença, do
câncer, existia nela uma áurea maligna. Alguns espíritos tentavam se apropriar dela.
Uma força antiga, algo que deveria ter caído sobre sua família e que agora chegara a
vez de Mayumi. Perguntaram-lhe, então, sobre seus sonhos.
Ela contou que há muito tempo apresentava sonhos muito ruins. Contou que
sonhava com demônios e com espíritos que tentavam capturá-la. Em meio a lágrimas
que corriam em suas bochechas, contou de um sonho muito estranho que teve pouco
tempo antes. Nele, um senhor de muita idade tentava atravessar a rua, e ela o ajudou.
Ao chegar ao outro lado da calçada, o senhor pediu para que ela olhasse bem fundo
em seus olhos. Quando ela se virou, viu um olhar avermelhado com uma secreção
amarelada drenando da pele. O senhor disse que poderia fazê-la viver muito tempo;
em troca, ela precisaria apenas fornecer sua alma. Ela tentou se desvencilhar dele e
os dois começaram a lutar. Ele, então, agarrou profundamente seu pescoço, no
mesmo local onde a doença surgiria depois, e apertou com força arranhando a região.
Quando acordou do sonho, ela sentia muita dor no local, uma dor que não havia
passado até esse momento.
A curandeira reafirmou esse aspecto espiritual da doença. Falou que se ela
estivesse na Bolívia, ou mesmo no Peru, poderia tomar o suco de Noni (planta Morinda
citrofolia Linn, utilizada como terapia para diversas enfermidades na América Latina;
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no Brasil, porém, sua comercialização e utilização são proibidas pela Anvisa) 32 e fazer
uma cirurgia para retirar a doença. Mas que aqui no Brasil, não havia nada que
pudesse ser feito pelo câncer. Ela propôs que poderia ajudar Mayumi no processo de
cura espiritual. Poderia expulsar esses demônios para que seu espírito pudesse se
libertar, mas que quanto à doença nada poderia fazer.
O curandeiro se levantou, saiu da antessala e foi até o espaço da cozinha. Lá,
começou a lavar suas mãos e passou após algumas folhas e caules nelas. Parecia
estar se limpando do contato que teve.
Mayumi disse compreender e que pensaria sobre a ajuda espiritual. Em
seguida, levantamo-nos e a senhora nos conduziu até a saída. No caminho, ressaltou
que ela precisava de apoio da família, pois algumas importantes batalhas estavam
começando em sua vida e que sozinha não iria conseguir partir tranquila.
Saímos de lá em meio ao calor, à grande claridade e turbulência sonora da rua.
Entramos logo na esquina no primeiro bar. Enquanto bebia um café, Mayumi ia ao
banheiro vomitar e chorar. Quando ela retornou, trazia ainda em seu rosto a palidez
do enjoo e os vestígios das lágrimas. Retornamos a pé até o metrô. Passeamos pelo
bairro e comentamos como aquela região estava cada vez mais próxima das cidades
do Peru e da Bolívia. Alguns comércios tinham nomes em espanhol e pelas ruas se
ouvia mais a língua espanhola que a brasileira.
No metrô, durante a volta, ela me contou muito desse lado místico que a
cercava. Sua casa em Puno tinha sido erguida sob um pântano. Segundo os locais,
era um antigo cemitério Inca. Ela falou que aos dez anos de idade, durante uma obra
na cozinha na qual toda família trabalhava junto, seu pé ficou preso em um buraco no
chão. Seu pai precisou abrir o buraco para conseguir tirar o pé dela. Quando o fez,
encontrou uma ossada humana. A família simplesmente ensacou os ossos e colocou
no lixo.
Alguns anos mais tarde, em uma noite que seus pais tinham saído para uma
festa, ela, seu irmão e um primo estavam deitados no quarto lendo histórias. Em um
32

O Noni é uma planta utilizada largamente pelos setores folk de saúde (KLEINMAN, 1978) na
Polinésia, China e Índia por mais de 2000 anos. São atribuídas à planta inúmeras propriedades
terapêuticas, incluindo atividade antineoplásica. Alguns estudos constatam a eficácia dela na
prevenção de surgimento de cânceres por um mecanismo de prevenção na mutação de DNA (LI et
al., 2008; WANG et al., 2001), efeito antibactericida (WEST et al., 2012), antifúngico (JAYAMARAM et
al., 2008), anti-inflamatório (DUSSOSSOY et al., 2011), antiartrite (SARASWATHI et al., 2012) e
antidiabetes (PURANIK et al., 2013). Embora os estudos evidenciem grande beneficio na utilização
da planta, ainda existem limitados ensaios clínicos e por isso a utilização terapêutica ainda é proibida
em alguns países.
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certo momento à noite, ouviram um barulho no quarto. No telhado, viram uma figura
humanoide com olhos avermelhados que os encarava e gritava. Todos ficaram muito
assustados, cobriram-se e ficaram escondidos até o amanhecer. Ela acreditava que
tudo isso estava ligado à sua doença e mesmo à doença que vitimara sua mãe.
Uma outra história que me fascinou foi uma que contou sobre a viagem de que
seu pai fez quando ela ainda era jovem. Seu pai fez um retiro em uma montanha no
Peru, conhecida como Ausangate. Embora não saiba o motivo do retiro, ela contou
que seu pai voltou da viagem narrando que a montanha era um lugar sagrado. Lá,
todos os espíritos, todas as almas do mundo vagueiam. Em seu retiro, pôde ouvir e
conversar com os mortos. Quando ela lhe pediu para ir em uma outra ocasião, seu pai
disse que a montanha era sagrada e que as pessoas não podiam ir para lá sempre
que quisessem. Era preciso ter “autorização”, caso contrário, corriam o risco de sumir
ou enlouquecer. Ela ficou muito assustada, encerrou esse assunto. Recordou dele
agora porque achava que hoje tinha um motivo para ir visitar a montanha.
Contou-me também que achava que precisava tomar o ayahuasca (palavra de
origem quíchua que significa: Aya – “morto, defunto, espírito” e waska – cipó; “o cipó
dos espíritos”). Uma vez, tomou o chá em um retiro que fez em Iquitos. Na ocasião,
não sentiu nada além de um profundo mal-estar. Agora, porém, achava que era o
momento em que precisaria recorrer ao chá para “enfrentar seus demônios”.
A experiência de compartilhar com ela a consulta da xamã de alguma forma lhe
permitiu ter mais intimidade comigo. Os aspectos mágicos que circundam suas
crenças e sua forma de perceber a vida não seriam de outro modo revelados. Era bem
claro naquele momento que esses aspectos fantásticos, que não tinham sido
relatados até então, eram uma parte importante de sua maneira de perceber e estar
no mundo. Tive a emoção de me perceber imerso em um mundo de crenças com sua
vasta rede de significados que a todo o tempo estivera presente, porém de forma
velada e que, repentinamente, se abriram para mim, tal como relata Favret-Saad em
sua experiência etnográfica (FAVRET-SAADA, 2005).

8.4 A PROMESSA DO EINSTEIN E O PROBLEMA DAS FRONTEIRAS

Nos dias que se seguiram, Mayumi ia pouco a pouco demonstrando sinais de
cansaço e tristeza. Após tantos avanços em relação às possibilidades de tratamento
para sua doença, passada a surpresa inicial, ela ia ficando cada vez mais incrédula.
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A tal medicação, o novo anticorpo monoclonal, para utilização em seu tratamento
ainda se encontrava nos Estados Unidos. Devido a alguns problemas com liberação
para importação, e dificuldades de dispensação da medicação, o Einstein tinha ficado
sem receber a droga nos últimos meses. Por esse motivo, sua fila de pacientes que
já seguiam em acompanhamento apenas aumentava.
As dificuldades de importação e a lenta burocracia do sistema se apresentavam
em Mayumi por seus gestos e expressões. Ela estava cada vez mais lacônica. Seu
sorriso de expressão cada vez mais difícil. Seu corpo parecia ter ficado ainda mais
curvado diante do peso opressor da espera.
Quem primeiro me alertou sobre a tristeza de Mayumi foi seu hematologista.
Certo dia, encontrei-o no corredor do hospital e ele comentou que andava muito
preocupado com ela e com os sinais de fadiga que ela apresentava. A partir de então,
busquei ficar mais próximo e atento.
Coincidentemente, no dia 18 de junho, sua irmã Dyjana entrou em contato
comigo por meio de uma rede social. Ela queria saber mais informações sobre o
estado de saúde de Mayumi e sobre o desfecho da doença. Ela informou que havia
notado que Mayumi estava muito triste. Percebera isso pela recusa em falar com a
família e pelos comentários e notas que ela andava divulgando nas redes sociais. Ela
achava que sua irmã precisava de cuidados. Um outro ponto interessante de sua
aflição, um dos maiores motivos em me procurar, na verdade, era saber o preço que
teriam de pagar para ela ser tratada e acompanhada no Hospital Albert Einstein. A
sua família estava preocupada com o ônus que teriam pelo tratamento, mas em
nenhum momento queriam recusar o acompanhamento.
Conversei, então, com Dyjana sobre o protocolo de pesquisa do Einstein e o
que se tratava da inclusão da Mayumi em um estudo. Sendo assim, não haveria ônus
algum. O que iria acontecer é que ela deveria permanecer em acompanhamento lá
durante todo o tempo de estudo e que deveria realizar todos os exames e seguimentos
conforme a orientação da equipe que a assistiria.
Dyjana ficou contente e mais tranquila com as informações, voltando, então, a
perguntar sobre o estado de ânimo e humor de sua irmã. Ela e seu pai haviam decidido
que viriam ao Brasil nos próximos dias para visitá-la. Enfatizei a importância da
presença da família nessa etapa do tratamento e, principalmente, os deixei avisado
sobre a importância de apoio e de cuidados que ela estava demandando,
especialmente no que se refere ao seu recente desânimo que havíamos constatado.
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Era impressionante perceber como era feita a construção da imagem popular
acerca da qualidade de atendimento em uma instituição particular de grande nome,
inclusive internacional. A imagem do Einstein havia cruzado a fronteira Brasil/Peru.
De acordo com sua irmã, até por lá eles sabiam da importância do hospital em relação
ao nível de qualidade de seu atendimento. A possibilidade de acesso ao serviço,
mesmo que seja por meio de um protocolo de pesquisa, era um alimento de
esperança.
Em um dado momento, a perspectiva de atendimento no Einstein passava a
ser não apenas a possibilidade de tratamento, mas, aos poucos, se criava também a
própria perspectiva de cura da doença. Parecia, a meu ver, que, para Mayumi, ser
assistida pelo hospital passasse a ser a condição fundamental para se alcançar a
cura. Nesse ponto, como profissional de saúde atuante na rede pública, passei a
perceber como alguns discursos que adotamos no dia a dia criam promessas e como
essas, por sua vez, criam constructos que contribuem ainda mais para manutenção
popular desse imaginário de superioridade do setor privado em detrimento do
particular. Em linhas gerais, a maior propaganda que o setor privado possui são
justamente as perspectivas que criamos acerca de seu atendimento e de sua
primazia.

8.5 O ENFRENTAMENTO SOLITÁRIO E O LUGAR DA FAMÍLIA

Após um longo tempo de silêncio, e um desaparecimento das consultas,
período no qual Mayumi me falou que estava se dedicando a escrever suas memórias
e sua trajetória, ela me enviou uma mensagem avisando que seu pai estava chegando
ao Brasil. Combinamos de nos ver no dia seguinte. O que mais me chamou a atenção,
contudo, foi a construção frasal da mensagem. Talvez pelo tempo de convívio, ou por
já estar familiarizado com ela, em alguns caracteres consegui perceber que a
presença de seu pai no país já a deixara com um outro estado de humor, muito mais
feliz.
No dia seguinte, encontrei Mayumi e seu pai. Ela estava sorridente. Nunca ao
longo desses dois anos de acompanhamento a havia percebido tão contente. Seu
rosto estava preenchido e vivido, e seus olhos encaravam os interlocutores sem a
hesitação ou os desvios que lhe eram particulares. Seu corpo estava erguido, parecia
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leve, movimentava-se sem dificuldade. Fiquei extremamente surpreso quando a vi.
Parecia que seu câncer estava curado.
Percebi seu pai apenas depois de tamanha alegria que preenchia os espaços
que emanavam de Mayumi. Ele, por sua vez, era um homem que pouco chamava a
atenção. Tinha o corpo pequeno, as costas curvadas com os ombros caídos para
frente, o que fazia seus braços parecerem maiores do que realmente eram. Tinha
cabelos escuros e lisos, cortados em estilo tijelinha, e seus traços faciais eram bem
marcados. Os sulcos da pele misturados com as feições indígenas latino-americanas
e o corte de cabelo tijelinha lhe conferiam uma aparência de grande sabedoria e,
simultaneamente, de enorme cansaço. Estava tímido, fazia questão de pontuar um
agradecimento completo a tudo que o hematologista e eu tínhamos feito por sua filha.
Fez questão de anotar que Mayumi era sua filha preferida, de longe a mais lutadora e
a que mais lembrava sua mãe. Ao dizer isso, alimentava nela a convicção de que
estava lutando como sua mãe havia feito. Mostrou-se extremamente feliz por vir a São
Paulo. Era um dos seus sonhos desde criança conhecer a cidade. Achou tudo aqui
muito organizado e limpo.
Na consulta, o hematologista explicou a dificuldade de encaminhamento para
o Einstein e novamente comentou os problemas de importação da medicação. O
médico fez questão de mostrar pelo celular os e-mails que mandava para o Einstein
cobrando o posicionamento e as respostas que recebia de recusa pela dificuldade em
trazer a droga dos EUA. O hematologista disse estar exausto das dificuldades
burocráticas que encontrava na profissão; estava cansado de perder seus doentes
por não conseguir acesso aos tratamentos.
Mayumi, contudo, estava bastante animada. Não se deixou abalar naquela
consulta pelas dificuldades e entraves burocráticos. Trazia os novos exames
realizados e, após a última quimioterapia, o seu linfoma teve uma regressão
importantíssima. Seus gânglios cervicais e torácicos desapareceram por completo. O
último PET Scan evidenciava marcação de lesão apenas na axila. O médico, quando
viu o resultado, ficou igualmente surpreso. Os dois em conjunto consideraram, então,
um novo encaminhamento ao Hospital Brigadeiro, dessa vez com outra equipe, para
ponderar a realização do transplante autólogo de medula. Pela melhora considerável
na regressão da lesão, a possiblidade de conseguirem o transplante era muito
significativa.

103

Mayumi aceitou ir novamente ao hospital e realizar novamente todos os
exames pré-transplante. A consulta foi agendada para o final de agosto, e os exames
tinham sido marcados ao longo do mês. Nesse período, ela ainda deveria ser
internada mais uma vez para mais um ciclo de quimioterapia. O médico ponderou a
internação apenas após o regresso de seu pai ao Peru, para que, assim, ela
aproveitasse a visita do pai.
A presença de seu pai lhe devolveu grande vitalidade e energia. Apesar de ela
não assumir em nenhum momento como sentia falta da sua família, parecia que, na
verdade, por meio de sua recusa, ela estava mais era querendo demonstrar uma força
em conseguir vencer a doença sozinha. Por outro lado, poderia ser também uma
tentativa de não fazer a família passar novamente por um intenso sofrimento, como
tinha sido com a perda de sua mãe. O fato era que, com seu pai aqui, demonstrando
preocupação, envolvendo-a com carinho e reconhecimento, ela passou novamente a
ter grande energia.
“Lá belleza de cada atardecer, deslumbravas las retinas de mis ojos y a cada
dia te queria mas.Gracias por existir, por ser real, porque siempre pude
decirle a los demás: ¡Yo tengo un Padre que me quiere!” (mensagem enviada
por Mayumi frente a alegria de ter seu pai presente).

Figura 5 – Foto enviada junto com a mensagem anterior, tirada pela própria Mayumi
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Fonte: Acervo de Mayumi .

8.6 AS PAREDES VERDES, A ESPERA E OS DESAFIOS DE CONTINUAR
ACREDITANDO

Uma nova consulta no Hospital Brigadeiro com a equipe de hematologia para
avaliação da possibilidade do transplante autólogo de medula tinha sido agendada. A
consulta estava prevista para as 8 da manhã. Os médicos atendem normalmente os
pacientes por ordem de chegada. Havia combinado de encontrar Mayumi no hospital,
porém, devido ao meu atraso, acabei indo somente depois ao seu encontro.
Encontrei-a na sala de espera de atendimento. A sala, na verdade, era um
corredor estreito, em que foram dispostas algumas cadeiras nas quais os pacientes
deveriam permanecer sentados aguardando a chamada. Ela estava acompanhada de
sua irmã, recém-chegada do Peru, que tinha vindo ao Brasil para lhe dar suporte e
apoio nessa nova etapa do tratamento.
Logo que cheguei, sua irmã me cedeu seu lugar. Tentei relutar, mas ela insistiu
para que ficasse ao lado de Mayumi, indo se sentar do outro lado. Havia no corredor
de espera mais três outros pacientes. O clima do local era estéril. De algum modo, a
morte parecia circundar a subjetividade de todos ali. Dos pacientes aos profissionais
que circulavam pelo corredor, todos de uma maneira ou de outra conviviam com a
presença da terminalidade da vida.
Dois dos outros pacientes vestiam máscaras de pano, para evitar contato com
partículas infectadas nas vias públicas e no próprio hospital. Eram homens com idade
mais avançada, ambos bastante emagrecidos e calvos. Um dos senhores estava com
sua esposa, mas parecia estar incomodado com sua presença. Ela era bastante
expansiva, tentava conversar com todos que passavam, sempre marcando sua fala
com elementos de Deus e de esperança. Sua presença era um contraponto ao espírito
do local, e isso de alguma forma incomodava o seu marido. Esse, por sua vez, se
portava de maneira agitada, com movimentos corporais rápidos e se antecipava às
solicitações da médica e da enfermeira. Parecia saber o que deveria fazer e como se
portar de antemão. Agia como se estivesse cumprindo um protocolo e quisesse
acabar logo com aquilo.
O outro paciente de máscara estava só; ficava com o olhar fixo em seu
aparelho celular, jogando algum tipo de jogo de cartas. O terceiro paciente era um
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rapaz de origem latino-americana, provavelmente boliviano, e também aguardava a
sua consulta. Ele chamava a atenção pela coloração escura de sua pele. Tinha o tom
do corpo de matriz cúprica. A distância, parecia alguma espécie de efeito adverso às
medicações que deveria ter tomado. Apesar da aparência chamativa, o rapaz era, de
todos os pacientes ali presentes, o que mais transmitia vitalidade e alegria, soltava
vez ou outra um sorriso e tentava estabelecer um dialogo com a enfermeira que ficava
responsável pela sala do hospital dia.
Mayumi estava quieta como era costume seu, olhando para diante, e, quando
cheguei, ficou bastante alegre e, ao mesmo tempo, envergonhada. Devia achar que
estava me causando alguma espécie de transtorno ao me fazer deslocar até o hospital
para acompanhar sua consulta.
Era visível como suas feições tinham mudado nos últimos dias pela presença
da irmã. Pouco antes havia conversado em particular com sua irmã sobre o humor de
Mayumi e como achava que ela estava deprimida. Sua irmã havia concordado e
confirmado que ela e seu pai também estavam suspeitando que Mayumi talvez
estivesse precisando de ajuda. Por isso, em julho seu pai esteve no Brasil e agora era
a sua vez. A princípio, ela permaneceria até o final do ano, mas havia, se necessária,
a possibilidade de se estender por um tempo maior, pois trancara seu curso técnico
no Peru.
Enquanto aguardávamos a consulta que já estava bastante atrasada, ficamos
olhando o ambiente e conversando sobre o clima mórbido do hospital. Mayumi
confessou que detestava a cor verde clara das paredes de todos os hospitais pelos
quais passara. Em sua última internação para realizar mais um ciclo de quimioterapia,
chegou a sonhar com o dia em que entraria com latinhas de spray no hospital e pintaria
todas as paredes com cores bem fortes e vivas. Ela comentou que chegou a pesquisar
sobre a necessidade de os ambientes de atendimento terem todas essas cores. Em
sua análise, ela ponderou que, por algum motivo, a cor neutra deixava o ambiente e
as pessoas mais calmas e por isso era tomada essa escolha nos ambientes
nosocomiais. Ponderei com ela, então, que as cores deveriam ser justamente bem
claras e vivas, pois, afinal ninguém quer ir ao hospital para ficar calmo, e sim para
recuperarem-se para a vida. Rimos bastante.
Ficou muito evidente também que os profissionais de saúde não sabiam o que
era esperar em um ambiente tão estéril e pouco acolhedor. Da minha parte,
permanecer duas horas sentado em uma cadeira desconfortável, em um local de
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passagem, diante de duas portas cerradas, uma evidenciando a palavra
Quimioterapia marcada com contorno amarelo e a outra com duas placas: sala de
atendimento pré-transplante de medula óssea e sala de atendimento pós-transplante
de medula óssea, foi uma experiência terrível. A impressão mórbida que tive logo ao
entrar no local apenas crescia à medida que se prolongava a permanência ali. O
ambiente que deveria ser inclusivo e acolhedor, especialmente pela gravidade de
doentes que atendia, era, na verdade, estressante e pouco convidativo à
permanência.
Os profissionais passavam o dia inteiro ali, embora não permanecessem no
espaço de espera, como pacientes. Somente assim poderiam sentir o que sentem as
pessoas que utilizam o local. Mas, neles, de alguma maneira, o ambiente também
produzia seus reflexos nas formas de agir da equipe. A frieza, a solidez e a
neutralidade que as paredes e os móveis passavam também habitavam os próprios
funcionários.
Sentado e esperando atendimento em um dado momento, Mayumi finalmente
confessou que a impressão que tive, e que havia comentado com sua irmã, a respeito
de seu comportamento nas últimas semanas estava de fato confirmada. Ela falou que
andava se sentindo estranha. Nos últimos dias, alguns pensamentos que não sabia
precisar de onde vinham pareciam terem tomado conta dela. Confessou que chegou
a pensar em desistir de tratamento, de quimioterapia, de transplante e tudo o mais.
Havia pensado em se matar.
No final de julho, após a partida de seu pai de volta ao Peru, ela me disse que
foi até o viaduto que cruza a avenida 23 de maio, após receber a alta da internação
na qual realizou a última quimioterapia, e ficou olhando a avenida, segurando nas
grades e tomando coragem em se jogar. No momento em que decidiu concretizar o
ato, um colega seu da faculdade passou e a reconheceu. O rapaz começou a puxar
assunto com ela e a chamou para tomar um café e conversarem. Por não conseguir
dizer não no momento, acabou aceitando o convite. Agora, enquanto me contava essa
história, achava que algo tinha acontecido com ela naqueles dias, pois sabia que em
outros momentos jamais pensaria em se matar. Achava que essas ideias não eram
dela; era algo de fora que a havia invadido. Parecia que seus pensamentos tinham
sido envenenados (DAS, 2008). Voltou a comentar dos espíritos malignos que
circulavam sua vida e habitavam seus sonhos. Achava que tudo isso tinha sido obra
desses “demônios”. Por outro lado, a presença de seu amigo no exato instante em
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que ia se jogar lhe parecia um sinal de Deus e uma mensagem de sua mãe. Um aviso
que lhe enviavam por meio desse “anjo”.
Após esse encontro e esse evento, ela conta que se “curou” desses
pensamentos. Estava, inclusive, arrependida de tê-los em algum momento, pois, para
ela, apesar do insucesso do tratamento, todos os encontros que teve e tudo de bom
que a doença havia lhe trazido até então eram dignos de muita gratidão. Ela comentou
que graças à doença passou a enxergar a vida de outras formas, de uma forma muito
mais particular e que se sentia muito agradecida por tudo pelo qual passara. Gostaria
de ter tido a doença apenas de uma forma mais leve. Não queria que fosse tão
pesada, mas não iria negá-la nem desistir do tratamento.
Nesse instante, ela me apresentou o resultado do exame da coleta de células
que havia realizado no Hospital das Clínicas (HCFMUSP). O exame acusava o
número absoluto de células CD34+ (células-tronco) indetectável, e a porcentagem em
relação ao número total de células brancas de 0,00%. Não compreendi o resultado,
embora pela sua expressão soubesse que não se tratava de algo muito positivo.
Ela comentou que as células CD34+ eram as células-tronco. Células que eram
fundamentais para a realização da coleta de medula e para o transplante autólogo.
Com esse resultado, ela provavelmente não iria fazer o procedimento. Disse que tudo
o que lhe acontecia a deixava cada vez mais sem esperança em relação à cura da
doença. Apontou para o papel do resultado percorrendo o dedo em torno do zero
ponto zero, zero por cento. Enfatizou que, se ao menos tivesse um único um, um
0,01% teria alguma esperança. Mas, com esse resultado, suas expectativas eram
poucas. Pesquisou muito na internet sobre as possibilidades e comentou que havia
mais uma medicação, uma espécie de estimulante de medula óssea, diferente do que
tinha usado para a coleta do exame, que poderia ser utilizado no caso da necessidade
de uma nova coleta, mas, ainda assim, se dizia sem esperança.
A forma como o resultado laboratorial se atrelava à sua subjetividade em ter
esperança no processo de cura era algo notório. De alguma forma, os exames e os
discursos médicos e científicos acerca de suas possibilidades de cura constituíam o
terreno para construção de suas possibilidades futuras. Em relação à sua
temporalidade, à sua perspectiva futura, os limiares pareciam estar cada vez mais
estreitos. A dificuldade de traçar um novo projeto interferia nas suas capacidades de
suportar o presente. O tempo crítico da doença já estava por demais prolongado. Aos
poucos, suas possibilidades de pensar em novas alternativas ou traçar novos
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itinerários se esvaiam. À medida que os resultados se apresentavam cada vez menos
favoráveis, ela se entregava cada vez mais aos prognósticos médicos e era, cada vez
mais, normatizada e categorizada como doente terminal. E, o pior de tudo isso, era o
fato de ela gradativamente acreditar cada vez mais nisso.
A demora do atendimento estava começando a incomodá-la. Segundo ela,
nunca tinha encarado um período tão demorado tanto antes. As duas médicas e uma
enfermeira estavam há cerca uma hora e meia fechadas na sala de atendimento sem
nenhum paciente. Para ela, achava que estavam fazendo uma espécie de reunião
sobre seu caso. O silêncio a fazia confabular as piores tratativas possíveis.
No momento da consulta, entraram na sala ela e sua irmã. As médicas
confirmaram as informações que Mayumi havia levantado em sua pesquisa. O
procedimento teria de ser postergado. Elas haviam demorado, pois estavam em
contato com membros da equipe do Hospital Albert Einstein. As profissionais estavam
tentando receber o novo tipo de estimulante de medula óssea que, por se tratar de
uma medicação de alto custo, deveria chegar apenas no final de setembro ou início
de outubro. Até lá, ela seria submetida a um novo ciclo de quimioterapia, além de
repetir novamente todos os exames pré-transplante que havia realizado até aquela
consulta.
Mayumi, através do discurso médico, sentiu-se um pouco mais esperançosa
mas, ainda assim, confessou que estava pronta para aceitar tudo, inclusive sua morte.

8.7 A REVOLTA DO MÉDICO CONTRA A INÉRCIA DO SISTEMA

Mayumi retornou ao atendimento com o hematologista que a acompanhava no
Hospital do Servidor Público Municipal. Nessa consulta, segundo ela, o médico ficou
enfurecido pelo atendimento realizado no Hospital Brigadeiro. Bateu na mesa, gritou
e saiu da sala para fazer uma ligação. Ela e sua irmã conseguiram ouvir apenas umas
reclamações que ele transmitia pelo telefone.
Terminada a chamada, ele retornou e redigiu uma carta para a equipe de oncohematologia do outro hospital. Na carta, citava que conseguira a medicação
estimulante de células da medula óssea para aplicação imediata. Afirmava ainda que
já havia sido remarcada a coleta de células um dia após a aplicação da medicação.
E, por fim, caso nenhum dos procedimentos tivesse sucesso, ela seria colocada na
fila de transplantes para doadores haploidênticos.
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Poucos minutos após a consulta com seu médico, Mayumi recebeu uma ligação
do Hospital Brigadeiro solicitando seu comparecimento no dia 4 de setembro para
internação e administração da nova medicação importada (Plerixafor). Após o
recebimento, deveria ir ao Instituto do Câncer no dia seguinte coletar nova amostra
de células para avaliar a possibilidade do transplante.
Ela ficou radiante com a rapidez com que as coisas aconteceram. Ficou muito
grata pelo interesse e pelo apoio de seu médico. Ligou-me na mesma tarde chorando
de emoção e alegria. Novamente estava esperançosa. Da minha parte, novamente
percebia como seus sentimentos estavam dependentes e atrelados às perspectivas e
prognósticos que os discursos médicos lhe concebiam. Sua subjetividade parecia ter
sido sequestrada.
No final do dia, recebi dela essa foto com os seguintes dizeres:
Figura 6 – Foto tirada por Mayumi
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Fonte: Acervo de Mayumi.

“La vida se torna tan linda cuando pequeñas cosas te
llenan de encanto”.

8.8 A ESPERANÇA TEM A MEDIDA DE POUCAS CÉLULAS

Mayumi realizou nova coleta de células imediatamente um dia após o
recebimento da medicação no Hospital Brigadeiro. A coleta foi feita no prédio do
Instituto do Câncer de São Paulo ICESP. Ela foi até o local ainda sentindo os efeitos
do remédio recebido no dia anterior. Segundo ela, estava com um frio intenso e muitos
tremores, mas, mesmo assim, realizou a coleta.
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O laboratório do hospital fez a análise no mesmo dia. Dessa vez, a contagem
tinha sido positiva. A equipe conseguiu coletar e armazenar uma quantidade de
células suficiente para a realização do transplante autólogo.
O próximo passo seria a nova realização de PET para investigar eventuais
surgimentos de novos nódulos e, caso negativo, ela iria se internar para realização do
procedimento.
No dia 14 de setembro, Mayumi apareceu novamente no hospital. Seguia
bastante animada com o tratamento. O exame pré-transplante estava agendado para
a próxima semana. O motivo da visita de hoje tinha sido apenas para se despedir do
hematologista que a acompanhou durante todo o processo de sua doença. O médico,
por problemas pessoais com a administração do hospital, pediu o desligamento do
corpo clínico. Apesar disso, como havia criado um grande vínculo com Mayumi, se
dispôs a continuar a acompanhando e auxiliando caso houvesse algum entrave nas
engrenagens burocráticas do sistema.
Ao conversar comigo, ela demonstrou grande pesar pela saída do médico.
Gostava muito dele e tinha uma enorme gratidão. Contou que tinha conhecido a nova
médica que assumiria a condução da hematologia do hospital e que tinha gostado
dela.
Em uma de suas últimas atividades no hospital, seu hematologista havia
conseguido, frente uma solicitação formal na diretoria uma autorização, que Mayumi
continuasse sendo assistida pela equipe do hospital até meados de 2018. Pelo fato
dela não ser servidora pública, seu caso de acordo com as regras estabelecidas
deveria ser acompanhado pela equipe de referência da unidade básica próxima à sua
moradia. Contudo, como o profissional sabia das dificuldades de encaminhamento e
de funcionamento do sistema de referência e contrarreferência do município,
especialmente para pacientes oncológicos, tomou por conta a iniciativa de brigar pela
sua inclusão no corpo dos pacientes do hospital. Essa iniciativa do médico, conforme
soubemos depois, havia sido realizada durante todo o seguimento de Mayumi. Ele
tinha sido um dos grandes responsáveis por ela continuar tendo acesso ao tratamento
no hospital.
Ainda nessa visita, ela comentou sobre uma ligação que havia recebido do
consulado do Peru, informando que ela deveria comparecer no consulado no dia 20
de setembro, pois, nessa data, ela teria uma reunião com o cônsul.
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Inicialmente, fiquei bastante assustado com a ligação e a intimação para
comparecimento no consulado. Mayumi também parecia assustada. Segundo ela,
toda sua documentação estava em dia e não saberia por que deveria comparecer.
Ponderei que poderia ser algum trâmite burocrático, uma vez que estavam utilizando
o nome dela para prescrição de medicações de altíssimo custo e que esse poderia
ser algum tipo de procedimento padrão para saber se ela realmente se encontrava no
país e se realmente estava realizando algum tipo de tratamento.

8.9 O CÔNSUL E AS FLORES

O exame, marcado para o início da semana, foi postergado em uma semana
mais. Segundo a informaram, o aparelho estava avariado.
A reunião com o cônsul ocorrera sem problemas. De acordo com o que ela me
contou, queriam apenas conhecê-la. Na época da organização do Fórum Social
Mundial – braço das migrações que ocorreu em São Paulo em 2016 –, Mayumi havia
participado ativamente da organização. Nesse período, conheceu um rapaz que era
amigo do atual cônsul, e ele havia comentado sobre a situação dela com o
representante. A reunião, então, tinha sido convocada apenas para que se
conhecessem. A autoridade deixou o consulado de portas abertas caso necessitasse
de alguma documentação ou de algum tipo suporte.
Era seu aniversário no dia. Haveria uma pequena celebração com alguns
amigos em sua casa. Ela estava bastante animada e muito otimista pela forma como
as coisas estavam se arranjando em sua vida. Tinha muita esperança no tratamento
e estava convicta de que venceria a doença definitivamente.

“Quisiera evitar
pero tenia que sentirlo
caminando por la calles
Pensando "DIOS, qué complicado es esto"
Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle
Que seguro se malinterpretó.
Daba como mil vueltas en la cama
Sonó de pronto una canción romántica en la radio
caminando en el mismo sentido
Y no hablo de la dirección errante de sus pasos
el Universo conspiró para abrazala.
que extraña melodía”.
Versos escritos por Mayumi.

113

Mayumi segue aguardando a nova realização do PET Scan. Somente após o
exame será definido se ela poderá transplantar ou se necessitará de mais um ciclo
potente de quimioterapia para neutralizar os gânglios antes da realização do
procedimento.
Ao longo de sua trajetória, foi muito importante evidenciar como as sucessivas
intervenções e procedimentos médicos se acumulavam em seu corpo de maneira a
internalizar os discursos médicos como elementos categóricos de sua personalidade.
Sua fala e seus aspectos subjetivos eram gradativamente capturados pelo discurso
médico. Se, como afirma Wittgeinstein, criar uma linguagem é criar um mundo, por
outro lado, podemos também inferir que se apropriar de uma linguagem é ter seu
mundo constituído por essa (DAS, 2008; WITTGENSTEIN, 2005). Interessantemente,
o xamã que a assistiu na região do Brás fez um comentário bastante perspicaz a
respeito dos tratamentos da medicina tradicional em relação à doença de Mayumi. No
instante em que ele a examinou e constatou que os médicos estavam usando as
drogas erradas, que as medicações estavam fazendo mal ao seu corpo, no fundo ele
teve uma sensibilidade que naquele instante não pude perceber. As drogas e a própria
medicina estavam de fato agindo de maneira errada no seu corpo. À medida que se
aprofundavam os processos terapêuticos e a intensidade das medicações, o tumor
apresentava uma parcial regressão. Por outro lado, gradativamente seu corpo e sua
subjetividade cada vez mais se conformavam em um corpo fisiológico, categorizado e
condicionado às perspectivas dos discursos biomédicos. E, assim, seus elementos
mágicos e sua força e suas raízes se anulavam em detrimento da palavra científica e
dos resultados dos exames laboratoriais.
Se a doença é uma condição que desloca a pessoa de sua postura acrítica em
relação ao vivido, provocando reflexão e uma retomada de posição frente à nova
situação, a história de Mayumi nos mostra os impactos que uma doença
potencialmente fatal, à medida que se prolonga, vai demandando constantes
adaptações e uma postura reflexivamente crítica periódica diante até mesmo dos
aspectos subjetivos mais elementares. A previsão dicotômica que se apresenta, ou
cura, ou morte, ambas atreladas aos discursos científicos e aos resultados
laboratoriais, interpelam todo o repertório de crenças e valores que o doente traz. E,
à medida que se projetam os resultados prognósticos, se lançam também laços que
capturam e absorvem a subjetividade do doente. A doença em determinada etapa
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passa a constituir não mais um objeto a ser vencido; antes disso, passa a ser a própria
justificativa da vida que persiste.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período em que iniciei o trabalho de campo e que fiz parte do grupo
de refugiados e migrantes sem-teto, acompanhei algumas reuniões da Secretária
Municipal de Saúde sobre a articulação de um programa para atendimento dos
refugiados e imigrantes na cidade.
A carência de um plano de assistência específico voltado para as
particularidades dessa população era algo que incomodava bastante a gestão. Os
problemas encontrados iam desde a falta de reconhecimento (uma vez que os
registros do cadastro no sistema de saúde ainda não consideravam a origem e a
situação migratória, apenas constava a classificação como estrangeiro) até a
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dificuldade de acesso aos serviços por parte dos imigrantes e refugiados por simples
desconhecimento da gratuidade e das vias de ingresso no sistema.
Parte desses problemas, especialmente no que se refere ao desconhecimento
das formas de ingresso, devia-se, sobretudo, aos serviços e organizações que
prestavam auxílio a essas populações. Essas, por algum receio, ou mesmo por máfé, não orientavam adequadamente os estrangeiros, fazendo-os quase sempre
recorrer primeiros a esses locais em detrimento à busca por cuidado nos instrumentos
oficiais. A esse modelo de atuação a pesquisadora Vanessa Perin se referiu como
mecanismo de tutela que essas instituições conflagravam (PERIN, 2014).
A meu ver, no âmbito da saúde, existia uma preocupação em relação à
compreensão da realidade social e econômica que dificilmente seria contemplada em
suas minúcias dentro dos serviços públicos. Porém, existia simultaneamente esse
mecanismo de tutela e de apreensão dos migrantes e refugiados em suas teias de
articulação. Apreensão que contemplava uma dupla via, pois, se por um lado
dificilmente os estrangeiros se reportavam ao aparelho público sem antes consultar
ou serem conduzidos por essas organizações, por outro lado, quando a contrapartida
dos serviços era buscar o apoio desses mesmos grupos para que auxiliassem na
condução de casos mais complexos, que demandavam um suporte pormenorizado,
especialmente no âmbito social, dificilmente esse suporte era contemplado. Havia
uma segmentação dentro dos próprios grupos de estrangeiros dentre aqueles que
recebiam suporte das instituições extraoficiais daqueles que não recebiam esse
suporte e, por consequência, ficavam entregues às respostas possíveis da esfera
pública de atendimento.
A Secretaria Municipal de Saúde, ciente disso, iniciou uma série de
articulações. Foram organizados fóruns específicos para a temática da saúde dos
estrangeiros e o tema foi extensamente debatido. As respostas mais imediatas foram
a organização de material informativo em diversas línguas contemplando explicações
básicas sobre o sistema de saúde e a seleção de estrangeiros mais articulados
comunicativamente para integrarem um grupo de apoio que realizaria rodas de
sensibilização dentro das unidades de atenção básica e até mesmo em algumas
unidades hospitalares.
Nessas ocasiões, tentei dialogar sobre a criação de um serviço público
multiprofissional voltado especialmente para a assistência dos estrangeiros, aos
moldes dos serviços específicos de saúde mental e de atendimento da população

116

HIV/AIDS. Essa proposta foi bastante combatida, pois acreditavam que assim
poderiam contribuir para o processo de guetificação e segregação ainda maior dos
estrangeiros. Esse era um risco potencial que realmente tal projeto poderia
desencadear. Contudo, após os seguimentos dos casos relatados nesta dissertação
e de muitos outros que acompanhei, ainda hoje acredito na necessidade de um serviço
de atendimento de referência voltado especificamente para o atendimento da
população estrangeira. Um serviço multiprofissional contemplando profissionais que
sejam capazes de compreender as particularidades do contexto intercultural e social
nos quais vivem os estrangeiros e que possam por acaso servirem, inclusive, de
atores descentralizados podendo acompanhar os atendimentos e as internações dos
migrantes e refugiados dentro dos aparelhos convencionais, facilitando, assim, até
mesmo o trabalho das equipes locais.
Algumas unidades básicas, aquelas mais sensíveis à causa, conseguiram
incluir em seus quadros profissionais alguns agentes comunitários de origens
nacionais distintas, e, nessas, o diálogo com a equipe e com a própria população
assistida se mostrou mais apropriado à assistência intercultural. Como exemplo, deixo
anotado o trabalho realizado na UBS escola Barra Funda, que foi muito bem
acompanhado e evidenciado na dissertação da pesquisadora Nana Foster (FOSTER,
2017).
Ademais, conforme evidenciam os relatos aqui apresentados, é possível
perceber uma grande divergência entre as expectativas de atendimento por parte dos
estrangeiros daquelas possíveis de serem contempladas pelo sistema de saúde.
Expectativas que transcendem os aspectos relacionados ao atendimento ou ao
acesso aos cuidados, mas que dizem respeito, sobretudo, a aspectos outros,
subjetivos, culturais e simbólicos pertencentes às particularidades que trazem cada
migrante e que se apresentam na forma de conflito, impasses e desentendimentos
quando se confrontam com realidades culturais distintas das que carregam consigo
ao transporem as fronteiras.
Por outro lado, não posso deixar de contemplar que, se há certo mecanismo de
tutela por parte das organizações que prestam apoio e atendimento à população de
migrantes, há também, por parte do estado, um mecanismo muito intrincado de
controle exercido por meio da própria maneira como é consolidado o sistema único de
saúde. Conforme foi muito bem observado pelo antropólogo argentino Javier Auyero,
o tempo de espera, a dificuldade de atendimento e a limitação de disponibilidade de
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recursos evidenciam uma complexa ferramenta do capital político para a
instrumentalização do controle. Segundo ele, a regulação do tempo e o fornecimento
de recursos e subsídios a conta-gotas é parte do processo de controle exercido para
conter as populações que se encontram às margens do processo socioeconômico
(AUYERO, 2009).
Poderíamos transpor facilmente esse argumento para nossa realidade no país.
Quando se tratando da realidade social e econômica na qual ficam imersos os
estrangeiros, essa justificativa encontra ainda mais força. Sobre o argumento de evitar
uma possível segregação, é preferível relegar as intempéries do acaso e da sorte de
encontrarem serviços capazes de compreender seus contextos do que colaborar para
a consolidação de uma unidade referencial de assistência.
A academia exerce um enorme papel no diagnóstico e na articulação de
caminhos possíveis para solucionar esses casos. Os atuais caminhos políticos
brasileiros são um enorme desafio para a ciência e seus pesquisadores. A capacidade
de encontrar respostas em um contexto de possibilidades cerceadas e recursos
limitados é um desafio que demanda crescente originalidade e criatividade.
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10 INTERREGNO – SER/ESTAR, A CONJUGAÇÃO VERBAL DOS
SUJEITOS E AS CONSTITUIÇÕES DOS CORPOS

A exemplo do levantado anteriormente, deixo exposta aqui a minha primeira
grande lição com os refugiados: a problematização da gramática portuguesa. É
comum em nossa língua definirmos nossas atuações profissionais em uma construção
gramatical que elenca o trabalho como parte integrante de nossa constituição. Ao
falarmos a atividade que exercemos, falamos da seguinte maneira: Eu sou..., no meu
caso, por exemplo, eu sou médico. Com isso, a atividade passa a ser uma parte
constituinte do ser, mais um dos elementos de individuação que consolida a nossa
formação identitária.
No caso dos refugiados, o meu primeiro espanto foi justamente no momento
em que estávamos em uma reunião do grupo e quando foram feitas as apresentações
dos participantes. Um refugiado congolês me interpelou dizendo que eu não era
médico, e sim que eu exercia a profissão médica. Assim como ele que no Congo era
advogado, mas, uma vez deslocado, fora obrigado a abandonar sua profissão. Desse
modo, compreendia ele que a profissão não poderia ser um objeto de definição das
pessoas. A seu ver, as pessoas deveriam ser definidas de acordo com suas
potencialidades, de acordo com suas características singularizantes apenas.
Em minhas reflexões seguintes a essa intervenção, passei seriamente a
considerar essa perspectiva como um relevante aspecto da conformação identitária
no Brasil. Realmente, aqui e nos demais países de língua de origem latina, a gramática
nos condiciona, sujeita-nos a definir nossa identidade de acordo com a atividade
profissional que exercemos. Ao levantar esse questionamento e buscar embasamento
na literatura para tal problematização, encontrei alguns paralelos na filosofia do
acontecimento de Deleuze. A sua sugestão de amputação do S, na palavra francesa
EST em nosso idioma, seria o equivalente à amputação do acento agudo do É, cujo
sentido final seria semelhante à troca do é pelo e. Uma filosofia que da lógica do ser
e do saber, da univocidade do ser, é em seu pensamento desdobrada em uma nova
ontologia, essa que, por sua vez, apenas conhece devires, acoplamentos
transversais, desvios, um campo de experiência e experimentação liberto da tutela do
sujeito (ORLANDI, 2016; DELEUZE, 2006).
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Pensar os refúgios e imigrantes sob essa ótica reconfigurava totalmente o meu
próprio ato de pensar a migração. Partir da condição convencional e colocar os seres
migrantes como resultados de uma situação externa que os obrigou pela própria
existência a se deslocarem passa a ser uma atitude de transformá-los em seres
reativos, em vítimas dos contextos locais de seus países de origem. No contrário, ao
colocar a condição da migração como um ato de um agir ativo frente às possibilidades
que se apresentam, evocamos a potência, a força daqueles que migram. Com isso, a
desterritorialização física abre uma vasta gama de possibilidade, de vir a serem, de
reconfigurarem suas próprias existências por uma nova ótica. Um Devir novo surge,
um devir desterritorializado do próprio corpo, um devir migrante.
Ao sair do ponto de vista da vítima para o ponto de vista das potencialidades,
o grupo de refugiados e migrantes se tornava, então, um coletivo de junção de
potência. Por esse motivo, quando reinvidicavam uma voz própria, distante dos
discursos das organizações não governamentais e dos demais aparelhos de auxílio à
causa, almejavam não apenas uma autonomia em suas falas, mas também uma
colocação de um ponto de vista que os tirasse dessa condição de vítima. Condição
que, por sua vez, alimentava e justificava a própria existência dessas entidades. Com
isso, tal possibilidade de criação de uma nova categoria semântica, a categoria dos
migrantes como agentes ativos de suas próprias vidas. Aqueles que romperam com a
passividade e a reatividade e migraram para reconfigurarem seus campos de
possibilidades, ainda que esse rompimento seja produto de uma relação das forças
internas subjetivas com os as externas sócio, econômicas e ambientais.
Com isso, não pretendo cair em uma categorização deificada da condição dos
migrantes, mas sim dialogar com as possibilidades que se apresentam. Seguindo a
mesma corrente pela qual caminhou o pensamento de Viveiros de Castro que pede à
antropologia que ela se recuse a “atualizar os possíveis exprimidos pelo pensamento
indígena”, seja os “desrealizando como fantasias dos outros”, seja “os fantasmando
como sendo atuais para nós”, e, fazendo com isso, o papel de atuar preservando os
tais possíveis enquanto possíveis, pois, “se há alguma coisa que cabe de direito a
antropologia, não é a tarefa explicar o mundo de outrem, mas aquela de multiplicar o
nosso mundo, povoando com todos esses expressos que não existem fora de suas
expressões” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015). Tomando, por fim, uma maneira
singular, entre muitas outras possíveis, de respeitar um modo de existência, não o
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efetuando, não o explicando, não o concretizando, mas antes deixando que ele
percuta, varie e, sobretudo, ressoe.
Essa nova maneira de perceber e estar com o grupo, mais do que produzir um
enorme deslocamento na minha própria postura enquanto médico, e enquanto
pesquisador, revelou também em mim toda a carga de preceitos e preconceitos que
trazia a campo, por trás de todas as minhas boas intenções, em pesquisar os
imigrantes e refugiados ainda assim carregava valores normativos culturais e morais
velados sobre a minha própria condição de julgo.
O movimento de desterritorialização corporal vivido como potencial de
reconfigurar a existência a partir de novos a priori é um modelo de novos diagramas
de agenciamento, são pequenas linhas de fluxo que escapam a semântica dominante
e demandam uma séria de medidas discursivas, acadêmicas, midiáticas e jurídicas
para reterritorializarem esses corpos deslocados.
Infelizmente, esses movimentos singulares hesitaram frente ao aparato do
movimento social e pela necessidade de uma construção da linha de coletivização.
Com isso, ao longo da pesquisa, a dissolução do grupo, ao menos da maneira pela
qual ele pretendia se configurar, foi por mim sentida como uma perda muito grande.
Ademais, apesar da minha intenção inicial na pesquisa, a qual era a de retratar os
itinerários dos imigrantes e refugiados pertencentes do GRIST em suas buscas por
cuidados de saúde e moradia no Brasil, pelos questionamentos levantados e pelas
tensões vividas, percebi que a minha participação como médico já me colocava em
uma posição prévia diferenciada dentro do cotidiano dessas pessoas. Se, por um lado,
como profissional de saúde, conseguiria um acesso privilegiado a alguns aspectos
subjetivos dos participantes do grupo, por outro lado, percebi que muitas vezes alguns
aspectos de suas realidades nem sempre eram explicitados de forma clara. Acontecia
um fenômeno de divergência entre o discurso e a práxis daqueles indivíduos. De modo
genérico, a confissão médica que obtinha fazia parte de um domínio discursivo, no
sentido que a acepção toma por meio de Marcushi.
Usamos a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou
instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios
não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos
bastante específicos. Do ponto de vista dos domínios, falamos em discurso
jurídico, discurso jornalístico, discurso médico etc., já que as atividades
jurídica, jornalística ou religiosa não abrangem um gênero em particular, mas
dão origem a vários deles. Constituem práticas discursivas dentro das quais
podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que, às vezes, lhe são
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próprios (em certos casos exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas
institucionalizadas (MARCUSCHI, 2002, p3.)

Essas rotinas institucionalizadas fazem os interlocutores adotarem rotinas
características típicas dos diferentes gêneros em suas ações práticas. Desse modo,
percebi que a minha posição inicial no grupo gerava conflitos nos discursos das
pessoas participantes. Existia, por assim dizer, uma ordenação do discurso de modo
que a realidade falada pelos imigrantes e refugiados divergia da realidade objetiva de
suas vivências, e isso ocorria especialmente na questão das moradias. Alguns
aspectos habituais eram frequentemente omitidos. Chegavam até mim por meio dos
brasileiros participantes do movimento diversos conflitos que surgiam diariamente
pelas divergências de hábitos que o cruzamento cultural tornava evidente. Por vezes,
os conflitos gerados eram motivos de discussões dentro do grupo. Nesses conflitos, a
minha participação gerava um alinhamento discursivo por parte dos falantes que
relativizava suas práticas de usos do corpo dentro de uma contextualização das
expectativas dos discursos biomédicos. Para mim, ficou um posicionamento incômodo
de ter de adequar os discursos às práticas e, de certo modo, com isso, me percebia
frequentemente como elemento de interferência na produção dos discursos dos
sujeitos.
Por outro lado, recebia dos líderes do movimento social, solicitações de
intervenções nas vidas dos estrangeiros de forma reguladora e normativas para que
se ajustassem ao ethos do movimento. Via-me em um papel de advogado e juiz nas
situações de conflito. Além disso, como um pesquisador, tentando realizar uma visão
distanciada para fins analíticos, era também um participante, posição essa que me
fazia ser cobrado por determinados aspectos de atuação da competência de minha
formação profissional.
Buscando diminuir os vieses de tal implicação, ative-me a seguir os imigrantes
e refugiados em seus cuidados por saúde e, além disso, busquei construir, ou
reconstruir, alguns aspectos de suas práticas corporais, seus diferentes modos de
usos e significação dos corpos enquanto indivíduos deslocados fisicamente de seus
ambientes culturais, acometidos por doenças e assistidos por práticas estranhas
àquelas a que estavam acostumados.
Assim, meu novo objeto de análise passou a ser os itinerários dos corpos
deslocados migrantes e refugiados em seus caminhos na busca por cuidados de
saúde, compreendendo os aspectos amplos de saúde e de itinerários, ultrapassando
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os limites teóricos dos modelos biomédicos e dos deslocamentos físicos pelos
espaços de assistência de saúde governamentais, englobando, também, os aspectos
peculiares a cada indivíduo, conforme suas diferentes solicitações e agências.
Caberão novas respostas à pergunta levantada a respeito da reconfiguração
dos territórios geográficos implicados com a desterritorialização corporal. Esse modelo
de agenciamento categorizado no devir-migrante é um fluxo dissonante que escapa
do instrumental institucional das sociedades de controle. Escapa na mesma medida
que demanda uma territorialização constante do aparato semântico. É um devir ativo
que constantemente é atrelado há uma reatividade diante dos fatores opressores e
adversos do ambiente externo, contudo, diante da potência e das potencialidades que
trazem os corpos deslocados, chegam também novos modelos de existência, novas
estruturas para se configurar uma vida, um breve espaço de respiro para nossos
horizontes.
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