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RESUMO 

 
Cuidados sem fronteiras - 

mulheres imigrantes bolivianas, maternagem e saúde na Grande São Paulo 
 

O objetivo do presente estudo é descrever e analisar as experiências de mulheres imigrantes 

bolivianas na Grande São Paulo, Brasil, na maternagem e nos cuidados em saúde pessoais e de 

suas famílias. O estudo aborda questões de gênero, raça, classe, maternidade, migração, 

interseccionalidade, trabalho em cuidado, trabalho e saúde, e acesso a cuidados em saúde deste 

grupo social. Nesta etnografia, a pesquisa de campo abrangeu trabalho voluntário em três 

instituições promovendo a integração de imigrantes na Grande São Paulo e/ou fornecendo serviços 

dirigidos a imigrantes bolivianas; o acompanhamento de rodas de conversa de mulheres 

imigrantes; o acompanhamento de interlocutoras nas suas próprias consultas médicas e em 

consultas para seus filhos; entrevistas semiestruturadas em profundidade com nove interlocutoras; 

e um grupo focal com oito mulheres imigrantes bolivianas na periferia de São Paulo. Os assuntos 

emergentes da pesquisa foram separados em quatro temas: a busca para cuidar da saúde dentro e 

fora do SUS; saúde e a maternagem; a espera no SUS e o tempo das mulheres imigrantes; e 

violência cotidiana e saúde. O estudo revela a importância de estratégias de integração de mulheres 

imigrantes bolivianas no SUS (que promoveria a integração da família toda) com um foco em 

trabalhadoras em oficinas de costura. Ficaram evidentes o isolamento e as condições precárias 

frequentemente enfrentadas nesta situação de trabalho/moradia, altas taxas de violência e 

corporalidades diferentes de tempo e espaço. Este estudo documenta os impactos negativos da 

terceirização do trabalho na indústria têxtil, a necropolítica e a neoliberalização do SUS no acesso 

a cuidados em saúde e os resultados em saúde deste grupo.  Esse trabalho conclui que além das 

barreiras linguísticas e culturais para acesso a cuidados em saúde no SUS, mulheres imigrantes 

bolivianas enfrentam os obstáculos frequentemente enfrentados por usuárias brasileiras também, 

entretanto as experiências desse grupo social com estas barreiras são profundamente impactadas 

por suas posicionalidades estruturalmente vulneráveis.  

 

Palavras Chaves: Migração e Saúde; Gênero; Maternidade; Trabalho em Cuidado; 
Migração Boliviana; Violência 
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RESUMEN 

Cuidados sin fronteras-  
mujeres inmigrantes bolivianas, maternaje y salud en el Gran São Paulo 

 

El objetivo de este estudio es describir y analizar las experiencias de mujeres inmigrantes 

bolivianas en el Gran São Paulo, Brasil, en el maternaje y en el cuidado de su salud personal y la 

de sus familias. El estudio aborda cuestiones de género, raza, clase, maternidad, migración, 

interseccionalidad, trabajo de cuidados, trabajo y salud, y acceso a cuidados en salud para este 

grupo social. En esta investigación etnográfica, el trabajo de campo abarcó el trabajo voluntario 

en tres instituciones que promueven la integración de las inmigrantes en el Gran São Paulo y/o que 

prestan servicios dirigidos a las inmigrantes bolivianas; el acompañamiento de  ruedas de 

diálogo de mujeres inmigrantes; el acompañamiento de interlocutoras en sus propias consultas 

médicas y en las consultas de sus hijos; entrevistas en profundidad semiestructuradas con nueve 

interlocutoras; y un grupo focal con ocho mujeres inmigrantes bolivianas en la periferia de São 

Paulo. Las cuestiones que surgieron de la investigación fueron separadas en cuatro amplios temas: 

la búsqueda de cuidados de salud dentro y fuera del SUS (el Sistema Único de Salud); la salud y 

el maternaje; la espera en el SUS y el tiempo de las mujeres inmigrantes; y la violencia cotidiana 

y la salud. El estudio revela la importancia de las estrategias de integración de las mujeres 

inmigrantes bolivianas en el SUS (que promoverían la integración de toda la familia) con foco en 

las trabajadoras en oficinas domiciliares de costura. El aislamiento y las condiciones 

precarias frecuentemente vividas en esta situación de trabajo/vivienda, los altos índices de 

violencia y las diferentes corporalidades de tiempo y espacio fueron evidentes. Este estudio 

documenta los impactos negativos de la tercerización del trabajo en la industria textil, la 

necropolítica y la neoliberalización del SUS sobre el acceso a la atención de salud y los efectos en 

la salud de este grupo. Este trabajo concluye que, además de las barreras lingüísticas y culturales 

para acceder a cuidados de salud en el SUS, las mujeres inmigrantes bolivianas se enfrentan 

también a los obstáculos que suelen tener las usuarias brasileñas, sin embargo, las experiencias de 

este grupo social con estas barreras se ven profundamente afectadas por sus posicionalidades 

estructuralmente vulnerables. 

 



 

xi 

 

Palavras Chaves: Migración y salud; Género; Maternindad; Trabajo de cuidado; Migración 
boliviana; Violencia 
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ABSTRACT 

 
Care without borders-  

Bolivian immigrant women, mothering and health in Greater São Paulo 
 

The aim of this study is to describe and analyze the experiences of Bolivian immigrant women in 

the metropolitan region of Greater São Paulo, Brazil, in mothering and personal and family 

healthcare. The study addresses issues of gender, race, class, motherhood, migration, 

intersectionality, care work, health and labor, and access to healthcare for this social group. In this 

ethnographic research, fieldwork included volunteer work in three institutions promoting the 

integration of immigrants in Greater São Paulo and/or providing services directed to Bolivian 

immigrants; the accompaniment of immigrant women's support groups; the accompaniment of 

interlocutors in their own medical consultations and in consultations for their children; semi-

structured in-depth interviews with nine interlocutors; and a focus group with eight Bolivian 

immigrant women in the periphery of São Paulo. The issues that emerged from this research were 

separated into four overarching themes: the search for health care inside and outside of the SUS 

(the Single Unified Healthcare System); health and motherhood; waiting in the SUS and immigrant 

women's time; and everyday violence and health. The study reveals the importance of strategies 

to integrate Bolivian immigrant women into the SUS (which would promote the integration of 

immigrant families) with a focus on women workers in domiciliary garment sweatshops. The 

isolation and precarious conditions often faced in this work/housing situation, high rates of 

violence, and different embodiments of time and space were evident. This study documents the 

negative impacts of the outsourcing of work in the textile industry, necropolitics and the 

neoliberalization of the SUS on healthcare access and healthcare outcomes of this group. This text 

concludes that in addition to linguistic and cultural barriers to accessing health care in the SUS, 

Bolivian immigrant women face obstacles often confronted by Brazilian SUS users as well, 

however, this social group's experiences with these barriers are deeply impacted by their 

structurally vulnerable positionalities. 

 

Keywords: Migration and health; Gender; Motherhood; Care work; Bolivian migration; 

Violence 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dia, minha interlocutora imigrante boliviana, Angela, e eu, estávamos sentadas no sol 

fora do centro de radioterapia do Hospital Central de São Paulo. Estávamos esperando o tratamento 

de radioterapia da Angela para seu câncer de útero. A recepção avisou que seria mais de uma hora 

o tempo de espera para o atendimento.  Decidimos esperar em um espaço fora do hospital, debaixo 

de uma árvore. Foi um dia gostoso com pouco vento e nós duas éramos as únicas pessoas nas 

bancas. Eu sentei numa banca em frente dela. Ela usou sua bolsa como uma almofada para seu 

braço e colocou uma das suas botas na banca para deitar um pouco e conversar. Falou que nós 

duas precisávamos relaxar. Eu estava grávida de nove semanas. Angela foi uma das poucas pessoas 

que sabia da minha gravidez.  

Ela olhou minha barriga e disse que já estava crescendo. Eu concordei com Angela, e rindo, 

falei que parecia ter acabado de comer um bom almoço. Ela me perguntou se eu achava que era 

menina ou menino. Expliquei que gostaria de saber somente depois do parto, pois pensava que 

seria bacana deixar que o sexo do bebê fosse surpresa. Angela falou que pensava que meu bebê 

seria um menino. Eu perguntei porque, e ela falou que não sabia a razão da sua intuição, apenas 

achava isso. Me perguntou se já tinham mudado os meus sonhos enquanto eu dormia. Falei que 

pensei que eram mais vívidos, sim. Angela assentou, tirou sua bota da banca e falou nesse 

momento que é mais importante saber sobre o conteúdo dos sonhos. Não entendi e ela viu isso no 

meu rosto. Angela falou que ela sabia o sexo dos seus filhos quando estava grávida. Relatou para 

sua mãe o que viu nos seus sonhos e sua mãe sempre teve a capacidade de adivinhar se o ser no 

seu útero era menino ou menina. Olhou para o céu e explicou que quando estava grávida de uma 

menina (da qual teve um aborto espontâneo), ela só sonhava com natureza, com flores, folhas e 

corças, que são aspectos da Pachamama,1 femininos para ela.   

Ficou quieta por um momento. Olhou-me e perguntou, “¿Sientes falta de tu mamá allá en 

los Estados Unidos?” Respondi, “Sí, siempre, pero ahora mucho más." Ela me olhou com carinho 

e contou precisar muito do cuidado da sua mãe, das três vezes em que ela esteve grávida. Falou 

que estava aliviada por sua mãe estar viva e que estava perto dela quando ela era gestante. Disse 

que tinha a sorte de seus filhos já estarem “mayorcitos” quando ela migrou para o Brasil. Angela 

                                                
1 Pachamama é a mãe terra ou a deusa andina da terra, a natureza, a fertilidade e a safra (entre outros significados 
espirituais e políticos) (Tola, 2018; Zaffaroni, 2011). 
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afirmou que só nossas mães sabem do que precisamos durante essas grandes mudanças da 

gravidez, no corpo e na alma, e que ela não poderia imaginar a possibilidade de estar longe da sua 

mãe nessa época da vida. Eu confessei que na realidade minha mãe nem sabia que eu estava grávida 

ainda. Eu estava esperando para dar a notícia para ela até que eu tivesse doze semanas de gravidez, 

pelo fato de eu ter lido muitas vezes que é bom esperar, porque é mais provável ter um aborto 

espontâneo antes das doze semanas de gestação. Eu não queria preocupar minha mãe com essas 

possibilidades antes. Angela me olhou e falou que eu podia confiar que minha mãe, independente 

disso, já estava preocupada comigo pela distância entre nós duas, então o risco do aborto 

espontâneo não teria sido uma boa razão para eu não tê-la avisado sobre minha gravidez. Angela 

disse, “Las mamás siempre están preocupadas con sus hijas. Es así. Vas a ver.” 

O relato de campo acima ilustra a associação forte que Angela, minha interlocutora, tem 

entre a maternidade, carinho e cuidado (carregado e interminável) e como a migração para ela tem 

um impacto profundo na rede de cuidado e apoio das mulheres imigrantes. Como migrante, 

aspectos da subjetividade são regularmente remodelados à medida que novas identidades emergem 

e novas etiquetas são impostas (por exemplo, imigrante, estrangeira, ilegal, indocumentada) 

(Abubakar, 2018). Essas etiquetas têm associações específicas que levantam questões de 

meritocracia e direitos. A etiqueta de “mãe” para uma pessoa, também implica em associações 

específicas envolvendo trabalho em cuidado, dedicação e sacrifício para com seus filhos.  

Para as mães imigrantes, novos locais criam desafios e elas desenvolvem estratégias para 

responderem a oportunidades ou restrições, incluindo como elas cuidam de sua própria saúde e de 

sua família, e como interagem com os sistemas de saúde. Na chegada a seu país receptor, a 

adaptação pode alterar seus hábitos, dietas, práticas em cuidado e/ou acesso a recursos para o 

cuidado. A migração pode significar mais ou menos acesso a serviços em saúde formais e/ou 

medicinas tradicionais. Pode, também, mudar as redes de apoio e de cuidado. Mudanças 

ocasionadas pela migração podem implicar maior morbidade e piores resultados em saúde devido 

a múltiplos fatores estruturais adversos, incluindo a marginalização, a pobreza, condições precárias 

de trabalho e moradia e mau acesso aos cuidados.  

Segundo Feldman-Bianco (2018), são inseparáveis os fenômenos de migração e 

deslocamentos, racialização, colonialismo e capitalismo e suas estruturas de dominação que vão 

além do Estado-nação. A migração passa por ondas de politização e a percepção pública do 
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fenômeno é manipulada por mudanças políticas, econômicas e socioculturais; especialmente 

quando alguns políticos tentam utilizar a figura da pessoa imigrante, culpando essa população sem 

poder político por problemas no país receptor, principalmente em relação à utilização de serviços 

e recursos públicos (Senra, 2020; Resende, 2019). A retórica estigmatizante tem significado que 

os direitos das pessoas migrantes estão sendo atacados muitas vezes pelas mesmas estruturas e 

processos que supostamente as protegem. Isto ocorre tanto em seu país de origem, levando alguns 

potencialmente a migrar, quanto durante sua jornada migratória. Os pontos de vista, palavras e 

ações dos indivíduos no poder tanto instigam a discriminação como restringem a mobilidade 

humana, acesso à educação, ao trabalho, à segurança, à justiça e à saúde (Abubakar, 2018).   

Nesta tese, vou retratar a questão da intersecção da migração, gênero, cuidado e saúde. Vou 

abordar esse tema através do estudo sobre as experiências de mulheres imigrantes bolivianas na 

Grande São Paulo na maternagem e cuidados em saúde da família. Segundo Ventura e Quispe 

Yujra (2019), em seu livro sobre a saúde de imigrantes e refugiados, a relevância do estudo das 

experiências em saúde das mulheres imigrantes bolivianas no Brasil é elucidada pelo fato de elas 

representarem quase 50% da população boliviana no país e que elas utilizam os serviços em saúde 

público muito mais que os homens. Ventura e Quispe Yujra afirmam que identificar barreiras 

enfrentadas no acesso à saúde deste grupo social levaria uma visão privilegiada dos desafios na 

promoção de saúde de pessoas imigrantes.   

As atividades encadeadas no trabalho de campo desta etnografia multilocalizada são várias. 

Para fazer observações e conhecer interlocutoras potenciais, fiz trabalho voluntário em três 

instituições que prestam serviços à população de imigrantes bolivianas na Grande São Paulo. 

Conheci e acompanhei rodas de conversa de mulheres imigrantes, uma no Leste-Central de São 

Paulo e outra na periferia de São Paulo. Acompanhei duas das minhas interlocutoras em consultas 

médicas no SUS. Conduzi entrevistas semiestruturadas em profundidade com nove interlocutoras 

mulheres imigrantes bolivianas residentes na Grande São Paulo. Finalmente fiz um grupo focal 

com oito mulheres imigrantes bolivianas na periferia de São Paulo. 
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1.1 Apresentação do Tema e Articulações Conceituais 

1.1.1 Imigração boliviana no Brasil e na Grande São Paulo  

A migração internacional é um fenômeno social importante na realidade contemporânea 

no Brasil e especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. Desde o início do século XIX, 

São Paulo, sobretudo sua região central, tem sido foco de acolhimento de fluxos de imigrantes. O 

fluxo de imigração da Bolívia para o Brasil se iniciou após a metade do século XX (Baeninger, 

2012). A evidência histórica revela que a atração do mercado de trabalho é a razão principal para 

imigração desse grupo. Segundo Aguiar e Mota (2014), a partir de 1980, houve uma intensa 

imigração de bolivianos para a cidade de São Paulo especificamente. As pessoas estavam 

procurando melhores oportunidades de trabalho, por causa das péssimas condições econômicas na 

Bolívia.2 Esses imigrantes eram principalmente das áreas rurais, em sua maioria homens e 

mulheres jovens, solteiros e com escolaridade média. Nos anos 1990, o fluxo de imigrantes 

bolivianos para São Paulo aumentou ainda mais, principalmente por causa da melhoria da 

economia brasileira em 1994 e o aumento na indústria de confecção (Aguiar e Mota, 2014). 

Na década de 1990, a maioria das imigrantes bolivianas se concentrou em bairros como 

Bom Retiro, Brás e Pari, onde trabalhavam na confecção de roupas.3 Ainda há uma forte 

concentração naqueles bairros centrais (como Bom Retiro e Brás), onde, segundo o IBGE de 2000, 

encontraram 19,5% dos bolivianos residentes em São Paulo, capital (Souchaud, 2010). 

Atualmente, estão dispersas em várias zonas de São Paulo e na periferia da cidade também. 

Segundo a Polícia Federal (Velasco e Montovani, 2016), o número de imigrantes 

registrados aumentou 160% na década entre 2005 e 2015. Em 2015, entraram 117.745 estrangeiros 

no país, o que foi um aumento de 2,6 vezes em relação a 2006. Atualmente, os bolivianos 

representam o maior grupo de estrangeiros em São Paulo, com mais de 88.600 imigrantes 

                                                
2 No início da década de 1980, Bolívia vivenciava uma crise política e socioeconômica semelhante à de outros países 
na região. O país enfrentava instabilidade política, hiperinflação e altas dívidas externas, em adição a vários desastres 
naturais ocasionados pelo fenômeno do El Niño. A crise econômica chegou a seu auge com a aplicação de várias 
medidas neoliberais em 1985 por meio do Decreto Presidencial 21060, que exigiu o fechamento de minas estaduais, 
permitiu que a moeda flutuasse em relação ao dólar americano, privatizou empresas estatais, aumentou o investimento 
estrangeiro direto, acabou com políticas protecionistas e permitiu a substituição de importações. Como repercussão 
dessas reformas em 1988 a economia informal havia se expandido para incluir quase 70% da população trabalhadora 
urbana (Kohl, 2006). 
3 Antes de imigrantes Bolivianos serem os principais trabalhadores em oficinas de costura, imigrantes coreanos e 
antes, mulheres imigrantes nordestinas do Brasil foram as populações que mais constituíam esse tipo de mão de obra 
em São Paulo (Freitas, 2013). 
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registrados no estado entre 2000 e 2015 (Baeninger et al., 2017). Porém, esse número não reflete 

o total desses imigrantes na cidade, já que muitos seguem não registrados, por vários motivos. 

Algumas razões relatadas pelas interlocutoras durante esta pesquisa para não regularizar a situação 

migratória foram: o alto custo, o medo de multas, a falta de conhecimento sobre como fazer a 

documentação, a falta de tempo por conta das longas jornadas de trabalho e a manipulação por 

parte de alguns donos de oficinas de costura que os informaram que a regularização não era 

possível. Estimativas da população total de bolivianos em São Paulo variam entre 200.000 e 

500.000 (Lachini, 2014; Xavier, 2010). Muitas vezes, a migração boliviana à Grande São Paulo é 

temporária com retornos, idas e vindas, o que prejudica a elaboração de estimativas corretas 

também.  

Mesquita (2016) afirma que a imigração boliviana para São Paulo não é homogênea. As 

imigrantes bolivianas são de diferentes classes sociais, níveis de escolaridade, etnias, gêneros, 

sexualidades, e vêm de diferentes partes do país. Segundo Pucci e Verás (2020), utilizando os 

dados do IBGE de 2010, as faixas etárias predominantes de homens bolivianos no Brasil são de 

20 a 34 anos. Para as mulheres, a maioria tem faixa etária entre 20 a 29 anos. De acordo com Peres 

e Baeninger (2017), também utilizando os dados do IBGE de 2010, mulheres representam 44,88% 

da população imigrante Boliviana no Brasil. As mulheres bolivianas representam 31% do total de 

mulheres imigrantes que entraram no Brasil entre 2000 e 2010. Para Peres e Baeninger, o fato de 

que as mulheres representam quase metade das pessoas imigrantes chegando no Brasil é uma 

grande mudança nas tendências de migração, dado que anteriormente, as disparidades entre a 

migração dos homens e das mulheres era muito maior. As autoras afirmam que a feminização da 

imigração para o Brasil apresenta enorme concentração nos contingentes de mulheres bolivianas, 

argentinas, colombianas, paraguaias e uruguaias, dentre os maiores volumes de entradas no país. 

Para elas, isso revela a necessidade de políticas públicas que possam dar acesso a contingentes 

diferenciados de mulheres imigrantes no país. Schwinn (2019), também argumenta que as 

mudanças recentes nas políticas da migração desconsideram o aumento na população de mulheres 

imigrantes. 
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1.1.2 A Região Metropolitana de São Paulo (A Grande São Paulo) 

Há uma história importante de imigrantes bolivianas na municipalidade de São Paulo 

(Silva, 2006) e, mais recentemente, há a periferização da população imigrante boliviana fora da 

municipalidade de São Paulo (Xavier, 2010). As imigrantes interlocutoras deste estudo eram 

residentes da Grande São Paulo, ou seja, a Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o IBGE 

(2018), a Região Metropolitana de São Paulo tem uma população de 21.5771.281 pessoas e se 

concentra em 39 municípios. De acordo com o IBGE, a população estimada do município de São 

Paulo em 2020 era de 12.325.232 pessoas. Para referência, segundo The World Bank (2021) em 

2019, a população total da Bolívia era composta por 11.513.100 pessoas. Localizada na região 

Sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, a Grande São Paulo é uma das dez regiões mais 

populosas do mundo e é a mais populosa da Sul América. De acordo com o IBGE, em 2018, a 

Região Metropolitana de São Paulo detinha 23,6% da população e 33,3% da renda total do Brasil.  

Segundo De Maria e Baeninger (2017), os fluxos migratórios para a Grande São Paulo são 

heterogêneos. Pessoas imigrantes chegam por causa do desenvolvimento do estado e das 

oportunidades (de estudo, emprego e vida) presentes. Migrantes de diversas origens nacionais e 

culturais, perfis socioeconômicos, motivações distintas e trajetórias migratórias diversas fazem 

parte dos fluxos constantes de imigrantes à Grande São Paulo. 

 

1.1.3 As políticas em relação à imigração boliviana em São Paulo 

A Bolívia faz parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da Comunidade Andina das 

Nações (CAN) e, por isso, possui acordos de regularização migratória com Argentina, Brasil, Peru, 

Chile e Paraguai. Em 2009, algumas medidas do governo brasileiro beneficiaram uma parcela dos 

imigrantes. Entre elas, existe a Lei de Anistia de Estrangeiros (Lei nº 11.961/09), regulamentada 

pelo Decreto no 6.893/09 e o Acordo de Livre Residência Mercosul (Decreto no 6.964/09), além 

da entrada do Chile e da Bolívia no Mercosul (Decreto no 6.975/09). 

Em 6 de dezembro de 2016, o Congresso Brasileiro votou a favor da adoção de uma nova 

lei de migração. Essa lei substituiu a lei adotada em 1980, durante a ditadura militar. De acordo 

com Carabantes Soto et al. (2020), não obstante que o projeto de lei tenha sido sancionado com 

vinte vetos pelo presidente da República na época, Michel Temer, entre eles demandas em relação 
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à garantia de direitos fundamentais, como a anistia migratória, a nova Lei de Migração significa 

progresso nos direitos das imigrantes.  Há várias mudanças efetuadas pela lei, que se aplicam à 

população de imigrantes bolivianos. A nova lei reconhece a posição privilegiada da América do 

Sul, como parte abrangida pelo Acordo de Residência do MERCOSUL e a necessidade de 

continuar o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural, através da 

construção de espaços de cidadania comum e o movimento livre de pessoas (Arcanzo, 2016).  

Fora das leis federais, o município de São Paulo também tem uma política local que aborda 

os direitos dos imigrantes. O prefeito anterior de São Paulo, Fernando Haddad, assinou no dia 15 

de dezembro de 2016 um decreto que regulamenta a Política Municipal para os imigrantes. 

Sancionada em julho de 2016, a Lei Municipal 16.478, garante direitos aos imigrantes que se 

transferem de seu país em busca de trabalho, estudo ou refúgio, independentemente de sua situação 

migratória e documental, incluindo suas famílias e pessoas sem uma nacionalidade específica. 

Entre os principais direitos prometidos pela política estão o acesso a equipamentos de saúde, 

assistência social, programas habitacionais, esportivos e culturais de crianças, adolescentes, jovens 

e adultos à rede municipal de educação (MigraMundo, 2016).  

 

1.1.4 Oficinas de costura e a indústria de moda 

De acordo com Baeninger (2012), a migração internacional está diretamente relacionada a 

transformações tecnológicas, ao fortalecimento dos fluxos de capital, à nova organização de uma 

hierarquia mundial, à globalização e a crises econômicas e políticas dos países de origem das 

pessoas migrantes. No caso de migração entre Bolívia e Brasil, uma grande porcentagem das 

bolivianas em São Paulo migra por questões econômicas, pelas oportunidades de trabalho na 

confecção de roupas.  

Quando imigrantes passaram pela mesa de triagem onde eu fiz trabalho voluntário na 

Campanha de Saúde dos Imigrantes, sempre tive que preencher um formulário com pacientes sobre 

sua história médica que incluía uma pergunta sobre sua área de trabalho. A grande maioria das 

bolivianas respondeu que trabalhava na costura. Várias vezes, quando perguntei em que 

trabalhavam, as pessoas responderam-me como se fosse uma pergunta boba. Responderam, “En 

la costura, claro.” ou “Como todos, trabajo en oficina.”. 
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Das 17 mulheres entrevistadas formalmente para este estudo (entre as nove entrevistas 

semiestruturadas e oito mulheres em um grupo focal), todas elas trabalhavam como costureiras em 

alguma época na Grande São Paulo. Uma delas nunca trabalhou em uma oficina domiciliar e 

trabalhava exclusivamente em uma oficina de costura formal e maior. Das 17 interlocutoras, só 

duas delas não trabalhavam na costura durante a época desta pesquisa.  

Uma análise sobre a natureza e os efeitos do trabalho em oficinas de costura sobre as vidas 

e mais especificamente a saúde das minhas interlocutoras foi imprescindível. Muitos estudos 

acadêmicos já abordaram as experiências de imigrantes bolivianas em oficinas de costura em São 

Paulo (Goldberg, 2014; Vieira, 2020; Silva, 2006; Cymbalista, 2007; Freitas, 2013; Illes et al., 

2008; Nóbrega, 2009; Cacciamali, 2006; Suzuki, 2014; Orellana e Silva, 2017; Lemme Ribeiro, 

2019). Vários acadêmicos e jornalistas já documentaram as condições encontradas em diversas 

oficinas de costura na Grande São Paulo, em estados legalmente categorizadas como “trabalho em 

condições análogo ao escravo” (Kempfer e Martins, 2013; Suzuki, 2014; Testi, 2019; Mattos, 

2015; Adão, 2020).  As condições insalubres e precárias de moradia e trabalho encontradas em 

várias oficinas ameaçam a saúde, a dignidade e a qualidade de vida de muitas imigrantes 

bolivianas.  

Várias das minhas interlocutoras em alguma época da sua trajetória em São Paulo 

trabalharam em oficinas entre doze e dezessete horas por dia com poucos descansos. Moravam em 

condições péssimas, em casas com pouca luz e sem ventilação, compartilhando quartos de dormir 

com pessoas desconhecidas, às vezes sem um colchão onde dormir. Trabalhadoras em oficinas 

relataram que receberam comida pouca nutritiva e/ou que não receberam bastante comida. 

Algumas delas foram encarceradas nas oficinas onde trabalhavam e foram manipuladas por donos 

de oficinas que disseram que a polícia iriam deportá-las se andassem nas ruas.  

Contudo, uns pontos importantes para mim, dentro das minhas críticas à organização de 

algumas oficinas domiciliares de costura é que, primeiro, tenho que enfatizar que nem todas as 

oficinas criam condições precárias para as moradoras e trabalhadoras. Muitos dos imigrantes 

bolivianos donos e donas de oficinas que conheci se preocupam muito com a segurança de suas 

oficinas e os moradores, a saúde dos seus trabalhadores e as condições sanitárias e de trabalho nos 

espaços. Em muitas oficinas, todas as trabalhadoras são de uma família só ou vêm da mesma 

comunidade na Bolívia e se apoiam entre elas. Para algumas das minhas interlocutoras, as oficinas 

ofereceram uma flexibilidade que não tinham no seu país de origem que facilitava o cuidado dos 
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seus filhos e o autocuidado. A possibilidade de mudar para outro país e não se preocupar com 

custos de aluguel, luz, comida e contas bancárias no seu país novo facilitava a migração e foi a 

oportunidade de poupar dinheiro para melhores oportunidades no futuro. Para muitas das mulheres 

imigrantes bolivianas com quem falei, aprender o ofício de costura e trabalhar em oficinas 

significava o primeiro trabalho mais ou menos estável para elas, dado que se não tivessem gostado 

de trabalhar em certa oficina, sentiam que sempre podiam achar outra, talvez com um salário mais 

alto e/ou condições de trabalho melhores. Para diversas mulheres, trabalhar em oficinas de outras 

significava uma esperança para uma vida melhor, como trabalho autônomo em sua própria casa 

ou a possibilidade de pagar para estudar numa universidade. Ainda que nenhuma das minhas 

interlocutoras formais houvesse comprado uma casa, muitas delas conseguiram poupar o dinheiro 

necessário para alugar uma casa e trabalhar de forma autônoma (sozinhas ou com seus parceiros) 

ou conseguiram montar sua própria oficina com empregados em uma casa alugada. O fato de haver 

se autonomizado e/ ou montado suas próprias oficinas foi um ponto de muito orgulho para muitas 

das mulheres imigrantes bolivianas que entrevistei.  

 Outro ponto imprescindível para ressaltar sobre as oficinas de costura bolivianas na 

Grande São Paulo é que a maioria das condições insalubres, perigosas e violentas encontradas em 

muitos desses espaços são um resultado do fenômeno maior da terceirização e precarização de 

trabalho na indústria de moda e confecção de roupa no Sul Global. Muitas vezes, nas notícias sobre 

o trabalho análogo ao escravo em oficinas em São Paulo, jornalistas contam sobre o valor 

baixíssimo que é pago para a mão de obra nas oficinas não registradas e também relatam as 

condições de trabalho e moradia péssimas e a maioria da culpa cai nos donos e nas donas de oficina 

(nesse caso, principalmente outras imigrantes bolivianas) (Soares Dias, 2018; Lazzeri, 2020; 

Senra, 2016; Schreiber, 2015). Enquanto vários relatos documentados nesse texto vão revelar 

sérios abusos e condições péssimas sofridas por imigrantes trabalhadores em oficinas por conta de 

ações de donos e donas de oficinas irresponsáveis, antiéticos e violentos, é importante entender 

que os comportamentos e as práticas deles são facilitados, fomentados e ignorados pela indústria 

de moda e a cultura de fast fashion.4  

                                                
4 Segundo Niinimäki et al. (2020), “fast fashion” é um modelo de negócio baseado na oferta aos consumidores de 
novidades na moda, que são produtos liderados pelas tendências, com preços baixos. O fast fashion depende de 
consumo constante e compras por impulso, instilando uma sensação de urgência na compra. Este modelo de negócios 
é extremamente bem-sucedido, evidenciada por seu crescimento sustentado por poder oferecer mais agilidade e 
entrega mais rápida de novos produtos com mais frequência. Como resultado, as marcas estão agora produzindo quase 
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 Segundo Leite et al. (2017), é importante refletir sobre como no nível mundial, nas 

décadas recentes, a indústria de confecção passou por várias transformações com a apresentação 

de novas características laborais em nações do Sul Global, tais como o Brasil. As cadeias de 

produção da indústria de moda viraram mundiais, criando uma divisão internacional do trabalho 

que concentra a geração dos modelos e coleções no Norte Global (como os Estados Unidos, 

Canadá e Europa), e a costura das peças nos países onde a mão de obra é mais barata, como o 

Brasil, Bangladesh, Honduras e Indonésia. Sendo assim, a costura, atualmente, na sua maioria, é 

realizada em países latino-americanos e do sul da Ásia, onde é elaborada principalmente em 

oficinas e domicílios. A reestruturação da cadeia de produção descrita é fundamentada num 

processo acentuado de terceirização, que desliga as marcas de moda completamente da produção.  

Dessa forma, o processo ocasiona a desresponsabilização das empresas de moda poderosas pelas 

condições do trabalho praticadas em oficinas e domicílios nos países onde mais realizam a 

confecção. É nesta conjunção que se aumenta marcadamente o trabalho em costura realizado em 

oficinas e domicílios, em condições de insalubridade e remuneração baixa, ampliando a 

precariedade na cadeia de produção de roupas.  

A indústria de confecção no Brasil surgiu em associação com o desenvolvimento da 

indústria têxtil, nas primeiras décadas de 1900, fomentada pela demanda nacional para roupas. A 

cidade de São Paulo desde então, é o centro da confecção de roupas brasileiras, que expandiu pelo 

país, mas segue com uma grande concentração da indústria (Leite et al., 2017).  

De acordo com Leite et al. (2017), a indústria de moda em São Paulo atualmente se 

encontra marcada pela competição internacional, aumentada a partir dos anos 1990, com a abertura 

dos mercados e a redução das tarifas alfandegárias que protegiam a indústria nacional até esta 

época. Com esse quadro, a produção da indústria procurava aumentar a competitividade, mediante 

a redução das despesas com a mão de obra. Sendo assim, o processo de terceirização da mão de 

obra foi ampliado, causando uma proliferação de oficinas e um esvaziamento das fábricas de 

roupas de tamanhos médios e grandes. A partir dessas mudanças no setor, houve um 

desdobramento de pequenas oficinas de costura, que até hoje seguem em curso. No caso do 

município de São Paulo, esta conjunção implicava no crescimento significativo das oficinas 

                                                
o dobro do número de coleções de roupas em comparação com a produção pré-2000, quando o fenômeno de fast 
fashion começou.  O aumento geral na demanda de produção de roupas é estimado em 2% ao ano. 
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domiciliares, das pequenas e microempresas, muitas delas não regularizadas e com empregadas 

informais, entre elas muitas imigrantes não regulares, principalmente da Bolívia. Segundo Cristina 

Filizzola, diretora do projeto Tecendo Sonhos, um projeto paulistano para promover a melhoria de 

condições de trabalho em oficinas de costura, estima-se que existem por volta de dez mil oficinas 

irregulares envolvendo imigrantes em São Paulo (Abit Têxtil e Confecção, 2019).  

Com tudo isso, a cadeia da indústria de confecção pode oferecer certas oportunidades para 

imigrantes que trabalham em oficinas domiciliares. Muitas imigrantes bolivianas conseguem 

melhorar seu contexto e depois de um tempo trabalhando em oficinas de costura de outras pessoas 

e poupando dinheiro, viram donas de suas próprias oficinas. Porém, isso não implica em condições 

muito melhores de trabalho, sendo que seguem usualmente submetidas a outros oficinistas ou 

comerciantes, que lhes passam as peças têxteis a serem costuradas e seguem sendo exploradas na 

ponta final da cadeia, como pessoas que se dedicam ao trabalho de costura nas oficinas ou em casa.  

 

1.1.5 Moradia e a periferização das imigrantes bolivianas 

Além da exploração na área de trabalho, as trajetórias residenciais das pessoas imigrantes, 

a partir do projeto de sair da oficina de outras pessoas para montar sua própria oficina, são 

marcadas por muitas irregularidades, incertezas e discriminação. Segundo Pucci e Verás (2020), 

as imigrantes bolivianas apresentam uma peculiaridade para as imobiliárias porque seu uso dos 

imóveis, do espaço, muitas vezes é diferente do que se dá com seus clientes brasileiros.  Muitas 

pessoas imigrantes procuram alugar uma casa com o objetivo de montar uma oficina de costura, e 

não simplesmente para ter moradia. As imobiliárias, então, aplicam como condição o pagamento 

adiantado do valor de três a cinco aluguéis, para evitar que os locadores fiquem menos tempo do 

que isso. Outro método, muitas vezes utilizado pelas imigrantes bolivianas para poder se 

autonomizar, é arrendar um quarto de cortiço no mercado informal (uma alternativa usada 

principalmente no bairro central do Brás).  

Pucci e Verás (2020) afirmam que a “discriminação das imobiliárias” é ainda maior em 

relação à compra de casa própria. As imigrantes bolivianas dificilmente dispõem recursos para 

comprovar estabilidade no Brasil, como um emprego com vínculo de CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho), que as permita conseguir o financiamento de longo prazo necessário. Pucci e Verás 

relatam que os bancos não aceitam oferecer crédito imobiliário para imigrantes bolivianas, porque 
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têm receio de que as pessoas imigrantes vão voltar para seu país de origem. Esta situação dificulta 

a aquisição da casa própria e compele as pessoas imigrantes a empreenderem outras táticas, como 

o aluguel de cortiços nos bairros centrais de São Paulo ou a autoconstrução nas periferias.  

Um número impactante de imigrantes bolivianas está mudando para a periferia da cidade 

de São Paulo. Os preços de aluguéis, frequentemente inalcançáveis no Centro de São Paulo, fazem 

com que muitas acabem se mudando, assim que decidem montar a própria oficina e trabalhar por 

conta própria. Segundo Magalhães et al. (2018), a valorização do espaço urbano desloca as pessoas 

migrantes para regiões mais afastadas de São Paulo, onde o custo de moradia é mais baixo, por 

ações de fiscalização das relações de trabalho na costura, que levam as oficinas para a periferia da 

municipalidade. Poucos estudos abordam essa situação da periferização da população de 

imigrantes bolivianas de São Paulo (Magalhães et al., 2018; Pucci e Verás, 2020; Aguiar, 2009; 

Xavier, 2010). As condições vivenciadas, a formação de redes de apoio e o acesso a serviços 

públicos para imigrantes na periferia é um tema importante a ser estudado. A maioria das 

instituições com serviços específicos para imigrantes e iniciativas e programas para a integração 

de imigrantes estão localizados e focalizados na Zona Central de São Paulo, onde a população 

imigrante historicamente se estabeleceu. A população imigrante periférica de São Paulo é 

contemplada nesta tese, já que eu fiz parte do meu trabalho de campo na periferia da Zona Oeste 

da Grande São Paulo em uma igreja Católica, San Buenaventura. Fiz observações no campo e de 

uma roda de conversa de mulheres da congregação da igreja, fiz o grupo focal com oito mulheres 

e fiz entrevistas semiestruturadas com duas mulheres desta comunidade.  

 

1.1.6 Saúde na Bolívia  

Para estudar a situação das mulheres imigrantes bolivianas no Brasil é necessário também 

conhecer a situação geral e da saúde na Bolívia. Trata-se de um país sul americano sem litoral que 

compartilha fronteiras com Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru. Em termos de raça, 68% da 

população se identifica como mestiço, 20% indígena, 5% branco, 1% negro, 1% outro, 3% não 

especificado e 2 % chola/cholo.5 Da população Boliviana, 44% se identifica como parte de um 

                                                
5 Chola/cholo é outra maneira para se identificar como mestiça (andino-espanhol) que, como mulher, utiliza uma 
roupa tradicional de polleras, um chapéu e uma saia plissada. Historicamente, o grupo, especialmente as mulheres, 
tem sofrido muita discriminação (García, 2010). 
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grupo indígena, principalmente Quechua e Aymara. 68,5% da população boliviana mora nas 

regiões urbanas. Entre 2010 e 2015 a taxa de urbanização anual foi 2,26%. Quase 7% da população 

boliviana mora fora de seu país, principalmente por ter ido a trabalho para a Argentina, o Brasil, a 

Espanha e os Estados Unidos (Central Intelligence Agency, 2017).  

A Bolívia é também um país diverso linguisticamente. Na Bolívia são faladas 36 línguas 

originárias que são oficiais. Segundo a ONU, desde 2006, a Bolívia é considerada um líder global 

na defesa e na reivindicação dos povos e culturas indígenas em seu território e no mundo (García, 

2019).  Segundo o Central Intelligence Agency (2017), da população na Bolívia 60,7% fala 

espanhol, 21,2% fala quéchua, 14,6% fala aymara, 0,6% fala guarani e 2,8% fala outras línguas. 

Infelizmente, não consegui encontrar estatísticas sobre o bilinguismo e multilinguismo no nível 

nacional Boliviano.  

A nova constituição de 2009 da Bolívia estabelece que todas as pessoas têm o direito de 

cuidado de saúde universal, gratuito, igualitário, intercultural, intracultural, participativo e de 

qualidade. Estudos qualitativos e quantitativos e indicadores de saúde, apresentam um sistema no 

qual faltam recursos, instalações, é caro ou é inacessível por uma grande parte da população 

(Ramírez Hita, 2014; Undurraga et al., 2016; World Health Organization, 2015a). 

A Bolívia tem muita desigualdade social na área de saúde que cresceu desde a época 

colonial, mas que esta foi agravada nos anos 1990. Durante essa época, políticas de saúde 

neoliberais promoveram a privatização do setor, a comercialização de serviços de saúde e uma 

cultura individualista de saúde. Essas políticas criaram grandes disparidades entre cuidado de 

saúde urbana e rural, indígena e não indígena e entre homens e mulheres (Ramírez Hita, 2014).  

Em 2014, foi criado o Programa Nacional de Saúde Intercultural como parte da estrutura 

organizacional do Vice Ministério de Saúde Tradicional e Interculturalidade, buscando promover 

o conhecimento, a articulação e a valorização do conhecimento ancestral (Bacigalupo et al., 2019). 

O foco intercultural dos serviços de saúde e a integração da medicina tradicional das pessoas 

indígenas e povo rural está aumentando, como parte dessas políticas sanitárias nacionais, ainda 

com uma implementação muito diferenciada. A interculturalidade é um dos pontos mais 

importantes da política nacional da saúde.  As equipes de atenção primária coordenam ações com 

médicos tradicionais dos territórios sob a responsabilidade deles (Giovonella et al., 2015).  

A abordagem intercultural do sistema de saúde da Bolívia tem sido importante para a 

inclusão sociocultural da população diversa da Bolívia. Porém, segundo Ramírez Hita (2014), a 
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promoção da saúde intercultural não tem modificado a realidade da desigualdade social que afeta 

a população de baixa renda, que ainda morre por falta de centros de saúde completos e recursos 

nos hospitais para proporcionar intervenções e tratamentos. O sistema atual de saúde ainda não 

tem condições para responder às demandas múltiplas da população diversa. Os desafios 

enfrentados pelo sistema de saúde boliviano em relação à cobertura de saúde, financiamento e 

proteção para os membros mais vulneráveis da sociedade são semelhantes àquelas encontradas em 

outros sistemas de saúde dos países do Sul Global. A porcentagem de financiamento alocada pelo 

governo boliviano para serviços de saúde, seguridade social e seguro público é baixa, 

compreendendo apenas 9,5% do total anual dos gastos governamentais, muito abaixo da média 

global de 15% (Abbott et al., 2018). 

Menéndez (2015) afirma que, muitas vezes, sistemas de saúde intercultural na América 

Latina foram implementados sem consideração de várias forças econômicas e sociais, da 

diversidade de demandas de comunidades diferentes, e de aspectos da vida cotidiana, bem como 

de necessidades do povo indígena e outros grupos.6 Atualmente, apenas uma pequena fração da 

população tem acesso a qualquer tipo de serviço integral de saúde; serviços sociais; programas de 

redes de segurança, tais como para pessoas com deficiências, pensões e cobertura em casos de 

catástrofe são extremamente raros.  O esquema nacional de Previdência Social atinge só um terço 

da população, porque mais de 80% de todos os bolivianos fazem parte da economia informal (sem 

benefícios, seguros, contribuições para a Previdência Social ou pensões). A grande maioria das 

bolivianas têm que pagar para serviços em saúde particulares ou não recebe nenhum tipo de 

atendimento (Abbott et al., 2018).   

Outro problema é a escassez de orçamento e recursos locais nacionais dedicados a 

pesquisas em disparidades em saúde.  Embora os esforços governamentais das últimas décadas 

tenham reduzido a taxa de mortalidade materna e infantil na Bolívia, uma recente revisão 

sistemática e análise dos serviços de saúde primários na Bolívia encontrou tão poucos estudos 

rigorosos sobre o assunto, que foi impossível verificar qualquer mudança no estado de saúde 

devido a essas iniciativas nacionais para melhorar os serviços (Davitte e Tuchman, 2012). O estado 

fragmentado dos sistemas de informação e a escassez de dados de saúde específicos são grandes 

                                                
6 Apesar de citar as críticas sobre a saúde intercultural na Bolívia, isso não significa que não reconheço o trabalho, o 
esforço e as boas intenções por interculturalistas e a importância da saúde intercultural, especialmente na área do 
reconhecimento e valorização das culturas indígenas.  
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obstáculos para os esforços de avaliação e monitoramento da saúde na Bolívia (Abbott et al., 2018; 

Davitte e Tuchman, 2012; Paulino et al., 2019). 

Em termos das diferenças entre indicadores de saúde na Bolívia e Brasil, segundo OPAS 

(a Organização Pan Americana da Saúde) (2017), a Bolívia tem uma taxa de mortalidade infantil 

por mil partos de 44 enquanto, segundo um relatório da UNICEF, o Brasil tem 13,4 (Redação 

Crescer com Agência Brasil, 2019). Em 2015, a média de idade de morte na Bolívia foi 69,1 anos, 

enquanto foi 74,8 anos no Brasil (OPAS, 2017). De acordo com OPAS (2019), a taxa de 

mortalidade materna por cem mil partos vivos foi 160 na Bolívia em 2015 e segundo IPEA (2019) 

a mesma taxa em 2016 no Brasil foi 64,4. 

 

1.1.7 Saúde no Brasil 

A constituição brasileira de 1988 reconhece a saúde como um direito universal e um dever 

do Estado e estabeleceu a base para a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), que serve como 

o sistema público de saúde no país. O estabelecimento do SUS, apesar de possuir muitos problemas 

em termos de fundos, acessibilidade e universalidade, é uma das grandes razões pela melhoria da 

saúde geral do Brasil. Durante os últimos 30 anos, muitas inovações institucionais foram 

introduzidas, incluindo um processo de descentralização que proporciona responsabilidades 

maiores no gerenciamento de serviços de saúde para municipalidades e meios para formalizar 

participação social nas políticas de saúde (Paim et al., 2011).  

O SUS se organiza por meio de princípios, normas operacionais, diretrizes e pactos. Esses 

componentes permitem que o sistema siga caminhos e modelos organizacionais semelhantes, de 

forma a corresponder a resoluções constitucionais em relação a acesso e à organização da rede de 

serviços de saúde. O SUS consta ações que vão desde o nível primário, de marcas mais preventivas, 

até o terciário, de caráter mais reabilitador (da Silva et al., 2017). O nível primário equivale à 

atenção básica em saúde, que é caracterizada pelo Ministério da Saúde como:   
… um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e con- dicionantes de saúde das 
coletividades. (Brasil, 2012, p.19) 
 



 

16 

 

A atenção primária no SUS é composta pelas unidades básicas de saúde (UBS) e 

Equipes de Atenção Básica. O nível intermediário de atenção é algo de responsabilidade do SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel as Urgência) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). O 

atendimento de média e alta complexidade é realizado nos hospitais (Ministério de Planejamento, 

2021). 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a principal porta de entrada, a coordenadora de 

cuidado e o centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde. A UBS de um indivíduo 

é designada com base na residência da pessoa. Sendo assim, tem um papel central na promoção de 

acesso aos residentes a uma atenção à saúde de qualidade. Na UBS, uma pessoa pode receber 

atendimentos básicos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem, Odontologia e às 

vezes Práticas Integrais e Complementares em Saúde (como acupuntura e homeopatia). Os 

principais serviços concedidos são consultas médicas, injeções, inalações, curativos, vacinas, 

coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialistas e 

fornecimento de medicação básica (Ministério de Planejamento, 2021). 

Desde 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) existe para estabilizar os 

princípios do SUS no dia a dia das normas de atenção e gestão, habilitando a saúde pública no 

Brasil e estimulando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH deve estar 

em vigor e implantada em todas as políticas e programas do SUS (Ministerio da Saúde, 2017). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), 
A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de 
saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de 
transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de 
vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. 

 

Infelizmente, enquanto existem políticas importantes como a PNH e outras iniciativas e 

programas essenciais e efetivos, o SUS sofreu barreiras significativas no seu desenvolvimento 

histórico perante o subfinanciamento crônico e por conta da falta de prioridade pelo governo, após 

a publicação da Constituição de 1988 do Brasil (Paim, 2020). Hoje em dia, o SUS sofre ameaças 

à sua consolidação e um projeto de desmonte ante às políticas econômicas neoliberais no plano 

interno e, internacionalmente, da ação política dos que abraçam sistemas de saúde mandados pelo 

mercado. 

Não obstante as conquistas importantes, o SUS não conseguiu se consolidar como um 

sistema de saúde universal. Os problemas e adversidades enfrentados pelo SUS nas três últimas 
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décadas se ampliaram por efeito da crise econômica e política desde 2014, principalmente atrás 

dos desfechos do golpe parlamentar midiático de 2016 e dos resultados das eleições presidenciais 

de 2018. O governo federal, desde 2016, fortificou um projeto que estava a caminho, radicalizando 

a oposição ao SUS e promovendo um sistema de saúde segmentado e “americanizado”.7 Nesse 

plano estrutural, a financeirização adentra a área de saúde no sentido adverso ao SUS (Paim, 2020).  

Paim (2020) relata que, em 2019, pesquisadores e militantes associados à Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), difundiram, na XVI Conferência Nacional de Saúde, uma 

pesquisa pretendendo contribuir para a análise da situação de saúde no Brasil, a partir dos 

resultados de estudos sobre as mudanças das situações de saúde da população e do SUS nos últimos 

30 anos. Os autores, Souza et al. (2019), denunciaram as políticas neoliberais, que fortalecem o 

setor privado na área da saúde e que prejudicam os interesses públicos e o SUS. Para esses 

pesquisadores, a crise econômica e política, bem como a insegurança provocada pelo governo 

iniciado em 2019, são fatores que causam prejuízo para a evolução do SUS.  

Disparidades em saúde no Brasil, que se tornaram ainda mais visíveis e profundas pela 

pandemia de Covid-19, aumentaram as denúncias da existência de uma necropolítica no Brasil 

também (Santos et al., 2020; Santos e Pedro, 2020; Silva e Victorino, 2020; Figueira, 2020). 

Mbembe (2018), um filósofo camaronês, nomeia a necropolítica como o uso do poder social e 

político para determinar que certas pessoas podem viver e que algumas devem morrer.  A 

necropolítica é frequentemente discutida como uma extensão do biopoder, termo introduzido por 

Foucault para o uso do poder social e político para controlar a vida das pessoas (Foucault, 1978). 

Foucault apresenta o biopoder como um mecanismo de proteção, mas afirma que essa proteção 

muitas vezes se manifesta como a subjugação de populações não-normativas (como pessoas com 

deficiências, pessoas não-brancas, imigrantes e pessoas queer). O conceito de necropolítica do 

Mbembe afirma que a morte contemporânea custeada pelo Estado não pode ser explicada pelas 

teorias do biopoder, porque subjacentes às condições do necropoder, estão as diferenças entre atos 

como a resistência e suicídio ou sacrifício e liberdade são obscuras. 

                                                
7 Por eu ser nativa dos Estados Unidos, um dos aspectos da sociedade brasileira que mais me fascinou e agradou 
quando estava conhecendo o país em 2013, antes de me mudar para o Brasil, foi a existência de um sistema universal 
de saúde. Eu me lembro de ter sentido alegria, estranhamento e surpresa quando fui para um posto de saúde em São 
Paulo, para pegar uma vacina de febre amarela. Eu mostrei meu cartão de identidade dos Estados Unidos e na hora 
recebi a vacina. Como fui criada com o sistema de saúde dos Estados Unidos, uma opção pública com medicina 
preventiva não paga e no mesmo bairro onde estava acomodada foi uma experiência totalmente nova para mim.  
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A necropolítica é mais que um direito de matar do Estado, é também o direito de expor 

indivíduos ou populações à morte. Incluso o direito de determinar a morte social ou civil de uma 

pessoa ou grupo e outras formas de violência política. Mbembe (2018) faz uso do conceito de 

necropolítica para analisar como formas contemporâneas de subjugação da vida pelo poder da 

morte força algumas pessoas a permanecerem em diferentes estados localizados entre a vida e a 

morte. 

Para Souza et al., (2020), o desmonte do SUS pelo Estado neoliberal deve ser entendido 

como uma técnica de necropolítica para matar corpos indesejáveis ao sistema, já que aumenta 

disparidades em saúde e prejudica as vidas das pessoas de baixa renda, sem outras opções. Isto se 

observa especialmente nas regiões periféricas e pobres. O sucateamento do SUS deixa as pessoas 

mais estruturalmente vulneráveis (imigrantes, negros, indígenas, pessoas com deficiências) à 

morte.   

É necessário reconhecer que a falta de investimento e o investimento desigual e injusto no 

SUS impacta profundamente a qualidade de vida e a possibilidade de prevenir mortes e sequelas 

em saúde, evitáveis entre pessoas de baixa renda que não têm acesso a serviços em saúde 

particulares para cuidados. Isso é evidenciado pela desigualdade notável na área de saúde entre os 

diferentes bairros da municipalidade de São Paulo. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil de 

crianças menores de um ano em cada mil crianças nascidas vivas de mães residentes em 2019 no 

bairro Jardim Paulista foi 1,3 e foi 19,5 no bairro do Brás. A mortalidade materna por cem mil 

crianças nascidas vivas de mães residentes nos bairros no Jardim Paulista foi zero e no Brás foi 

109,8. A média de idade com que as pessoas morreram no  Jardim Paulista foi 81,5 e no Brás foi 

61,2. O Brás é um bairro no centro da cidade de São Paulo e é um dos bairros com uma alta taxa 

de imigrantes bolivianos, por conta da comunidade que mudou para lá devido à indústria de 

confecção de roupas. A renda média mensal familiar no bairro foi de R $3.332,10 em 2017. Jardim 

Paulista é um bairro da Zona Sul de São Paulo e é considerado um dos bairros mais nobres da 

cidade. A renda média mensal familiar no bairro foi de R $9.327,12 em 2017 (Rede Nossa São 

Paulo, 2020). A distância entre os bairros do Brás e Jardim Paulista é um pouco mais de sete 

quilômetros e eles estão sob a mesma gestão municipal. Ainda que Jardim Paulista e Brás não 

sejam bairros distantes, a disparidade entre os indicadores de saúde mencionados acima é enorme. 

Essas estatísticas demonstram como os indicadores de saúde do Brasil e até da cidade de São Paulo 

em geral não necessariamente refletem a saúde de populações estruturalmente vulneráveis como 
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as imigrantes bolivianas na Grande São Paulo. Não foram encontradas estatísticas específicas 

sobre indicadores de saúde de imigrantes bolivianos em São Paulo.  

É importante considerar as informações sobre os sistemas de saúde e indicadores de saúde 

na Bolívia e no Brasil, porque possibilitam pensar nos problemas de saúde mais comuns para as 

mães imigrantes bolivianas e suas famílias; o que pode faltar no SUS em termos de recursos ou 

capacitação de profissionais para fazer com que o sistema seja acessível e adequado para esse 

grupo; quais diferenças culturais e sociais podem apresentar desafios ou violência física, 

simbólica, política, estrutural ou psicológica para elas e suas famílias; e como abordar questões de 

informação em saúde e sobre serviços disponíveis no SUS para esse grupo.  

 

1.1.8 Saúde das imigrantes bolivianas no Brasil  

Segundo Paim et al. (2011), um dos grandes desafios do SUS é a mudança nas 

características demográficas e epidemiológicas da população brasileira. Isso torna necessária a 

transição de um modelo de cuidado agudo para um modelo baseado na promoção de saúde 

intersetorial e a integração de serviços de saúde.  Essa mudança de características demográficas e 

epidemiológicas no Brasil aumenta ainda mais quando se leva em consideração o crescimento das 

populações de imigrantes.  

Contemporaneamente, a saúde é muito importante na inserção dos imigrantes no cotidiano 

de uma nova vida em São Paulo. A presença significativa de imigrantes bolivianas na região central 

de São Paulo tem causado um debate sobre a inclusão social, principalmente na área de serviços 

de saúde. O SUS (Sistema Único de Saúde) é importante porque, em termos de identidade, o cartão 

do SUS começa a funcionar como uma forma de identificação, muitas vezes a primeira que 

recebem no Brasil (Aguiar e Mota, 2014).  

Uma política do SUS que é importante e favorável para imigrantes no Brasil, é que qualquer 

pessoa pode ter acesso ao SUS independente da nacionalidade. Na inscrição, é exigido um 

documento de identificação e comprovante de residência. Waldman (2011) verificou que a maioria 

dos bolivianos e bolivianas entrevistados no estudo dela já haviam acessado o SUS. 

Por causa dessa facilidade de acesso na inscrição no SUS, os equipamentos do sistema têm 

se tornado um ponto de contato importante com a comunidade boliviana em São Paulo. Vários 

estudos têm detalhado as experiências de bolivianas imigrantes com o sistema de saúde no Brasil 
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(Silveira et al., 2013; Aguiar e Mota, 2004; Martes e Faleiro, 2013; Yajahuanca, 2015; Weinert, 

2015; Goldberg e Silveira, 2012; Madi et al., 2009, Xavier, 2010; Sass et al., 2012; Madi et al., 

2009; Solimeo, 2017; Losco, 2016; Bispo, 2019; Foster, 2017).  

 Segundo Buechler (2003), bolivianas trabalhando na área de confecção de roupas como 

costureiras padecem de várias doenças por causa do trabalho duro e sedentário em condições 

precárias. Algumas fontes de grande mídia publicaram artigos e histórias na TV nos últimos anos 

sobre as condições de trabalho de imigrantes Bolivianos nas fábricas de têxteis, atraindo olhares 

para esse problema frente a um público mais amplo (Orozco, 2016; R7, 2016; Schreiber, 2015; 

Senra, 2016; Lazzeri, 2020; Paixão 2020). Um exemplo de problemas de saúde de que sofrem as 

imigrantes bolivianas no Brasil, que provavelmente está relacionado com suas condições de 

trabalho em oficinas de costura com pouca ventilação, é a incidência maior de tuberculose neste 

grupo. Segundo Martínez (2010), no período entre 1998 e 2008 em quatro distritos do município 

de São Paulo, ainda que os diagnósticos de brasileiros com tuberculose diminuíram 45%, os 

diagnósticos de imigrantes bolivianos com tuberculose aumentaram 250%.  

Muitas das interlocutoras do meu estudo relataram que sofreram com dores nas costas por 

conta do trabalho duro na máquina de costura e afirmaram que tinham problemas para controlar 

seu peso, algo que atribuíram à qualidade da comida nas oficinas e/ou ao trabalho sedentário nas 

oficinas e as longas jornadas que deixam elas sem a possibilidade de fazer atividades físicas. 

Também foram citadas infecções nos pulmões e problemas respiratórios por respirar o pó e 

resíduos dos têxteis no ar durante seu trabalho na costura.  

Outra questão que Carneiro Junior et al. (2018) enfrentaram foi a diferença de perfis 

epidemiológicos entre Bolívia e São Paulo e o impacto no acesso a cuidados em saúde necessários 

das imigrantes bolivianas. A doença de Chagas é endêmica na Bolívia e algumas imigrantes 

bolivianas que chegam a residir no Brasil são portadoras da doença, sendo que está presente em 

quase todo o território nacional da Bolívia, representando um grave problema de saúde pública. 

No Brasil, a interrupção da transmissão de Chagas por vetor foi reconhecida pela Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2006 e, no estado de São Paulo, essa doença já havia sido 

controlada na década de 1970. Segundo Carneiro Junior et al., aos profissionais de saúde do SUS 

em São Paulo falta conhecimento sobre o perfil clínico e epidemiológico da doença de Chagas e 

esta é uma grande preocupação para o atendimento integral da população que recebem, 

especialmente no atual cenário de fluxo migratório entre Bolívia e Brasil. 
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Além das doenças mais comuns entre a população imigrante boliviana na Grande São 

Paulo, há muitos obstáculos associados com a compreensão da língua falada por usuários 

bolivianos, já que as bolivianas não são um grupo linguístico homogêneo. Como mencionado 

antes, a Bolívia é uma sociedade multiétnica e multicultural, com 36 línguas originárias oficiais, 

que se subdividem em 127 dialetos (Aguiar e Mota, 2014; Garcia, 2019).  

Nos serviços de saúde, imigrantes também podem enfrentar barreiras culturais, morais, 

políticas; podem ter passado traumas institucionais, emocionais, físicos ou sexuais que criam medo 

ou receio em tentar receber esses serviços; podem ter problemas para utilizar o novo sistema de 

saúde; ou podem enfrentar racismo, xenofobia, sexismo, classismo ou outros preconceitos. Silva 

(2009) observou que, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no trabalho com imigrantes no 

Programa Saúde da Família, acontecem casos de discriminação social e étnica em que os 

profissionais de saúde atuam de forma desigual. Waldman (2011) também recebeu relatos de 

discriminação étnicas nas unidades de saúde, por imigrantes bolivianas em São Paulo. No meu 

trabalho de campo também foram relatados e observados vários casos de discriminação de 

imigrantes bolivianas no SUS. 

Em adição às barreiras culturais e linguísticas e a discriminação, muitas imigrantes 

bolivianas enfrentam obstáculos socioeconômicos para conseguir serviços em saúde e praticar 

cuidados em saúde da forma que desejam. De acordo com Topa et al. (2013), as situações 

econômica e social são uns dos fatores que mais condicionam a acessibilidade à saúde de 

imigrantes no Brasil, sendo que as imigrantes com menos recursos socioeconômicos são aquelas 

que menos recorrem aos cuidados médicos. 

De acordo com Abubakar (2018), os profissionais em saúde não podem avaliar e apoiar 

totalmente as necessidades de saúde, incluindo a promoção da saúde, a vigilância e a prestação de 

serviços, sem compreender os fundamentos e perspectivas dos usuários, bem como os mecanismos 

de exclusão. As abordagens para enfrentar tais desafios devem estar fundadas em uma 

compreensão do contexto cultural e sua interseção com o ambiente, nesse caso, a Grande São 

Paulo. No entanto, com demasiada frequência, as suposições sobre os riscos à saúde e os 

comportamentos de indivíduos de diferentes culturas ou etnias resultam em mal-entendidos, 

estereótipos, xenofobia ou racismo. Os preconceitos podem ocultar fatores individuais, sociais, 

estruturais, econômicos ou políticos relevantes à saúde de indivíduos. Segundo Martin et al. 

(2018), os profissionais de saúde possuem poucos elementos para lidar com o fenômeno complexo 
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de imigrantes no SUS. Guerra e Ventura (2017) argumentam que é vital que as políticas de saúde 

sejam desenvolvidas e aplicadas correspondendo às necessidades das pessoas imigrantes e que os 

profissionais das unidades de saúde sejam informados e capacitados para atender esta população.  

Já houve ações e iniciativas em unidades e equipes de saúde específicas do SUS na Grande 

São Paulo e pelo Conselho Municipal de Saúde de São Paulo para promover a integração da 

população imigrante. Losco e Gemma (2019) detalharam o caso específico da UBS Bom Retiro 

(um bairro no Centro de São Paulo com uma população significativa de imigrantes bolivianas). 

Nesse UBS, foram contratados agentes de saúde bolivianos para facilitar a inclusão da população 

imigrante. Para Losco e Gemma, os Agentes Comunitários em Saúde imigrantes são figuras 

centrais para criar um vínculo entre as UBSs e imigrantes bolivianas locais.8  Steffens e Martins 

(2016) afirmam que esta é uma estratégia utilizada e desejada por outras equipes de saúde da 

família em bairros onde residem imigrantes da Bolívia e de outros países.  

Gonçalves et al. (2017) documentaram diversas ações que foram articuladas e 

implementadas ao longo do ano de 2016, instigadas pela Gestão Técnica (GT) de Saúde do 

Imigrante e Refugiado criado após aprovação pelo CMS-SP (Conselho Municipal de Saúde- São 

Paulo) da política para imigrantes em 2015. Umas das ações da GT incluía: a construção de um 

plano de ação com a inclusão da agenda da imigração na rede do SUS da SMS (Secretaria 

Municipal de Saúde); a participação de imigrantes no bloco de carnaval da Saúde e a Ação Cultural 

na Virada da Saúde “Celebrando nossas origens” em 16 unidades de saúde; e mais de 200 rodas 

de conversa sobre imigração e refúgio em 63 unidades de saúde (55 UBSs, seis hospitais e dois 

prontos socorros) com imigrantes como mediadores culturais. Com o apoio da Coordenadoria 

Especial de Comunicação do Gabinete da SMS (CESCOM), o GT elaborou diversos panfletos 

educativos sobre o pré-natal, tuberculose, dengue, vacinação, acesso ao SUS em São Paulo e 

influenza, todos em sete idiomas (incluindo espanhol). Também produziram cinco vídeos sobre o 

acolhimento de imigrantes no SUS, para enfrentar à xenofobia e para falar sobre a universalidade 

do SUS; dois vídeos sobre diferenças culturais e de sistemas de saúde; um vídeo sobre imunização; 

três vídeos sobre o processo das rodas de conversas; e sete áudios em sete idiomas sobre o acesso 

ao SUS em São Paulo. Todos os vídeos foram disponibilizados gratuitamente online. Para 

Gonçalves et al., um dos resultados mais pertinentes deste processo de trabalho foi a construção 

                                                
8 Vou discutir com mais detalhes as percepções de e experiências das minhas interlocutoras com Agentes 
Comunitários em Saúde no próximo capítulo deste texto.  
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de um projeto de educação permanente para a saúde, que tinha como um dos seus objetivos 

sensibilizar os profissionais dos serviços de saúde sobre imigração e refúgio e qualificar a atenção 

à saúde dessa população.  

Enquanto as ações do GT em 2016 foram conquistas importantes para o movimento a favor 

da saúde das pessoas imigrantes e refugiadas, muitas delas foram pontuais e pouco difundidas pela 

municipalidade. Por exemplo, durante meu trabalho de campo em 2017 e 2018, foi difícil achar 

cópias dos panfletos elaborados pelo GT e nunca os encontrei em nenhuma unidade de saúde no 

meu trabalho de campo. A impressão e distribuição dos materiais foram limitados. Consegui cópias 

soltas dos panfletos pelo GT sobre acesso ao SUS e saúde das mulheres em espanhol por ONGs e 

um coletivo que trabalha especificamente com imigrantes. Eu e uma das coordenadoras da 

Campanha de Saúde dos Imigrantes no Centro de São Paulo fizemos cópias das publicações em 

preto e branco para podermos distribuir na Campanha de Saúde dos Imigrantes quando eu era 

voluntária na triagem dessa campanha.  

Os vídeos principais da campanha do GT debaixo do título “O SUS é para tod@s” que 

foram disponibilizados em abril de 2016 tinham relativamente poucas visualizações no Youtube 

no Canal Profissional- O Canal Educativo da Escola Municipal de Saúde. Quando eu fui visualizá-

los em fevereiro de 2021, o primeiro vídeo da série tinha um pouco mais de mil visualizações e os 

outros da série entre 300 e 700 visualizações.9  

Segundo Guerra e Ventura (2017), a implementação de novas estratégias, tanto para a 

incorporação como para a continuidade da assistência às pessoas imigrantes em São Paulo, visa 

contemplar os determinantes sociais e subjetivos da saúde e doença, e é fundamental para ter um 

sistema adequado. Para elas, não obstante os desafios na garantia de processos assistenciais éticos, 

o modelo do SUS possibilita processos de trabalho mais flexíveis com modos diferentes de acesso 

e de prestação de serviços mais apropriados à realidade da região. Contudo, Guerra e Ventura 

concluem que as estratégias que já obtiveram sucesso nas unidades e equipes de saúde (como 

agentes comunitários de saúde imigrantes) precisam ser institucionalizadas para não serem 

revogadas com alterações de gestão. Em relação à institucionalização de estratégias locais, é 

importante promover também a capacitação contínua dos profissionais da área e a disseminação 

                                                
9 O primer video da série “O SUS é Para Tod@s” pode ser encontrado em- 
https://www.youtube.com/watch?v=QHijPqXhltc. 
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contínua (não só em momentos pontuais) de materiais para promover integração de imigrantes e 

educação em saúde linguisticamente acessível.  

Conforme Abubakar (2018), a compreensão das questões de cultura, etnia e identidade é 

crucial para acabar com as disparidades em saúde, incluindo a equidade em saúde para as pessoas 

imigrantes. Antropólogos enfatizam que a cultura não é uma única variável, mas compreende 

múltiplas variáveis, afetando todos os aspectos da experiência em saúde. De acordo com Kleinman 

e Benson (2006), a cultura não é homogênea ou estática. É inseparável das condições ambientais, 

políticas, econômicas, religiosas, biológicas, sociais e psicológicas. Para eles, a cultura é um 

processo através do qual atividades e condições comuns assumem um tom emocional e um 

significado moral para as participantes. 

Como citado por Martin et al. (2018), Menéndez (2016) destaca a necessidade de prestar 

atenção na dimensão da mudança e que populações étnicas operam tanto em relações de 

solidariedade e cooperação quanto conflito e violência. Para Menéndez, o aumento dos métodos 

de inclusão incorporado nos sistemas de saúde públicas abrange tanto o sistema formal, 

principalmente biomédica dominante como grupos socioculturais com distintos costumes e 

práticas de saúde.  

Kleinman e Benson (2006) afirmam que é desejável que os profissionais em saúde sejam 

sensíveis às diferenças culturais de imigrantes, e que tentem oferecer cuidados que lidem com as 

questões culturais sob uma perspectiva antropológica. Eles enfatizam a necessidade de evitar a 

"abordagem de lista de traços" que entende a cultura como um conjunto de fatores já conhecidos, 

tais como "as bolivianas só trabalham na costura” ou “as brasileiras só querem fazer partos 

cesarianos". Para Kleinman e Benson, a melhor maneira de evitar isso é treinar os profissionais 

em técnicas etnográficas porque dessa forma vão ter que aprender sobre a compreensão do ponto 

de vista do “outro”.  A etnografia é diferente da competência cultural.  Uma etnógrafa tem que 

praticar uma empatia intensa e imaginativa pela experiência do outro enquanto se envolve 

humanamente e aprende sobre a condição de pessoas diferentes dela, como imigrantes, trabalhando 

para compreender suas crenças, valores, morais e práticas diárias. 

Para Kleinman e Benson (2016), o ensino de técnicas etnográficas é útil para profissionais 

em saúde que atendam grupos diversos como imigrantes porque a etnografia enfatiza um 

compromisso com os outros e com as práticas que as pessoas empreendem no seu mundo local. 

Também enfatiza a liminaridade que muitas pessoas sentem como resultado de estarem entre 
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mundos (por exemplo, indivíduos bolivianos que se identificam com dois grupos indígenas ou, 

depois de certo tempo em São Paulo, se identificam como paulistanos e bolivianos) de uma forma 

que a competência cultural não o faz. Segundo Kleinman e Benson, o profissional de saúde, assim 

como uma antropóloga, pode ter empatia com a experiência da doença do usuário e tentar entender 

a doença como o usuário a entende, sente, percebe e responde a ela. 

As experiências na área de saúde são importantes particularmente para mães imigrantes 

bolivianas porque as mulheres em geral tendem a buscar mais os serviços de saúde, e porque elas 

normalmente são quem cuida da saúde do resto da família (Koniak-Griffin et al., 2006; Ventura e 

Yujra, 2020). Em outras palavras, o ônus do cuidado em saúde da família normalmente cai na 

mulher. Uma etnografia focada nas mães imigrantes bolivianas em São Paulo é pertinente para 

revelar as dinâmicas diversas entre gênero, família, saúde e imigração nesse contexto.  

 

1.1.9 Gênero, imigração, cuidado e saúde  

A desigualdade de gênero é vista em muitas áreas, incluindo a desvalorização e valorização 

de diferentes tipos de trabalho (físico, reprodutivo, emocional, etc.), a divisão de poder em casa, 

no trabalho, no âmbito público, e na disparidade na representação de homens, mulheres, pessoas 

transgêneros e não binárias na mídia, nos espaços públicos e em posições políticas. Uma análise 

desde uma perspectiva de gênero reconhece que pessoas designadas como homens e mulheres, 

bem como pessoas que não cabem nessa dicotomia operam dentro de uma relação de subordinação, 

construída historicamente e socialmente, que influencia todos os aspectos da vida (Llácer et al., 

2007). Neste estudo, todas as interlocutoras se identificaram como mulheres cisgêneros e se 

apresentavam como do gênero feminino.10  

Para Nawyn (2010), o gênero atribui um sistema de relações de poder que permeia todos 

os aspectos da experiência migratória. Não se pode compreender as oportunidades ou barreiras 

para migrar, nem a mobilidade econômica ascendente de umas e a mobilidade descendente de 

outras, nem o desejo de se estabelecer ou retornar, sem compreender como as migrantes estão 

inseridas em um sistema de relações de gênero, dentro das suas comunidades de origem ou famílias 

                                                
10 Segundo a American Psychological Association (2015), Cisgênero é um adjetivo utilizado para descrever uma 
pessoa de cuja identidade de gênero e expressão de gênero alinham com seu sexo designado depois do nascimento.  
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e com macroestruturas como nos países receptores ou nos mercados globais. Nawyn insiste que os 

estudos de migração devem impulsionar a ideia de que as estruturas que precipitam os fluxos 

migratórios e moldam as experiências econômicas de todas as pessoas migrantes estão 

relacionadas com o gênero.  

A divisão e desigualdade de gênero também afetam as condições de saúde em termos de 

vulnerabilidades, acesso aos serviços, apoio familiar, tratamento pelos profissionais de saúde, 

confiança no conhecimento das mulheres e confiança na validade das reações e sentimentos das 

mulheres (Pittman, 1999). Os papéis de gênero são importantes no processo migratório e são uma 

das bases das relações de subordinação. O processo migratório muda as relações de gênero no 

lugar de origem e no destino, às vezes de maneiras contraditórias. Por isso, é vital estudar como a 

migração pode mudar as relações patriarcais no sentido de reforçá-las.  

De acordo com Nawyn et al. (2009), a abordagem feminista em estudos sobre a migração 

revela o conflito e a tensão dentro das famílias de migrantes que emergem das relações de poder 

de gênero. Segundo Santos e Mesquita (2017), enquanto o fluxo da migração das mulheres 

imigrantes bolivianas é significante, as mulheres, por sua posição na sociedade, tendem a assumir 

custos maiores do que os homens nos seus processos migratórios, sendo que é mais provável que 

elas tenham que encarar desafios tais como o cuidado familiar, trabalho doméstico, desigualdades 

de gênero e maior vulnerabilidade para violência sexual e tráfico humano.  

Segundo Santos e Mesquita (2017), apesar de a migração poder implicar em certas rupturas 

com a estrutura social anterior e a inserção em novas e mais complexas estruturas, esse processo 

não significa o afrouxamento das relações sociais. Os autores afirmam que é uma redefinição das 

mesmas relações sociais e que o próprio processo migratório provoca um fluxo de alterações entre 

parentes e amigos que resulta em rearranjos das relações primárias.  

Tummala-Narra (2004) reconhece que a imigração, em alguns casos, proporciona uma 

oportunidade para mulheres lidarem com violência de gênero sofrida (no passado ou 

contemporaneamente), ao acessarem recursos que não eram disponíveis nos seus países de origem, 

tais como terapia psicológica ou cuidado em saúde em geral. Em outros casos, o estresse da 

imigração e o isolamento da família podem ampliar o risco de violência contra mães e seus filhos 

(Carneiro Junior, 2011). Nas hierarquias raciais e de gênero, mulheres imigrantes não brancas 

muitas vezes são as menos valorizadas e possuem menos poder social e econômico. A 

vulnerabilidade dessas mulheres se tornando vítimas de violência por indivíduos que são parte ou 
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não são parte das suas famílias ou comunidades é considerável. Andrade (2003) indica uma 

prevalência de 30% a mais de situações de violências entre as mulheres bolivianas em relação às 

demais usuárias dos serviços em uma UBS no Centro de São Paulo. 

O fato de todas as interlocutoras deste estudo serem mães apresenta questões importantes 

a serem analisadas.  O processo de se tornar mãe ou se adaptar para ser uma em uma terra nova 

apresenta desafios específicos na formação das identidades das mães imigrantes. O deslocamento 

cultural impacta os desafios da maternidade com a adaptação ao processo migratório, as mudanças 

em concepções de papéis de gênero, conflitos culturais, bem como a mudança da estrutura da 

família, recursos e redes sociais (Tummala-Narra, 2004).  

O cruzamento da maternagem e saúde é importante porque a maternidade tem implicações 

na saúde da mulher, desde a ameaça à saúde que a gestação, parto e pós-parto podem apresentar 

para a saúde física e mental (Victora et al., 2011; Brown e Lumley, 2000). Como apresentado 

antes, as sequelas deste processo podem resultar até mesmo em morte, especialmente em situações 

de acesso precário a cuidados em saúde e uma escassez de recursos básicos. A questão da 

maternidade desejada ou não tem que ser apontada, sendo que em ambos os países, Bolívia e 

Brasil, o aborto é ilegal exceto em casos de violação, incesto ou se a gravidez ameaça a vida da 

gestante (e outros casos específicos como certas anomalias fetais) (Remez et al., 2020). Também, 

ter que cuidar de filhos afeta o uso do tempo das mulheres, afetando a possibilidade de elas 

atenderem a suas necessidades de acesso ao cuidado em saúde e praticar autocuidado (Offer e 

Schneider, 2011; Craig e Bittman, 2008).  

Além das questões de saúde da mulher, abordando a maternidade, gênero e saúde abrem 

um espaço para examinar a área de trabalho em cuidado não pago (ou seja, unpaid care work). A 

maioria do trabalho em cuidado é realizado fora do mercado de trabalho pago e esse trabalho não 

pago é feito principalmente por mulheres e meninas (Pearson e Sweetman, 2010). Este trabalho 

em cuidado não pago inclui o trabalho previsto socialmente e culturalmente para as mães, tais 

como cuidado de crianças, limpeza de casa, compras de comida, preparação de comida e cuidado 

da saúde da família. Quando esse trabalho é adicionado ao trabalho pago de horas longas de muitas 

mulheres imigrantes, nesse caso, muitas vezes na oficina de costura, isso necessita uma mudança 

nas dinâmicas e expectativas de gênero e cria tensões sociais, familiares e individuais em termos 

de identidade.  
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Segundo a ONU (United Nations Department of Economic and Social Affairs) (2019), as 

mulheres representavam 47,9% dos migrantes no mundo inteiro, quase metade de todas as pessoas 

migrantes internacionais. Várias autoras já abordaram a questão da feminização da migração no 

Brasil (Balestro e Perreira (2019); Lisboa, 2006; de Lira et al., 2019; Schwinn, 2019; Zanella, 

2011; Botero Rodriguez et al., 2019; da Silva et al., 2019; Peres e Baeninger, 2017; Santos e 

Mesquita, 2017).  Segundo Ribeiro (2016), quem estudou a feminização da imigração boliviana 

em São Paulo, no caso da indústria de confecção, ser mulher é um determinante para o tipo de 

responsabilidades e atividades que elas fazem nas oficinas, quais obrigações têm e a que tipo de 

violência estão expostas. Tudo isso redefine as suas trajetórias e percepções subjetivas sobre o 

processo migratório.  

Para Ribeiro (2016), a questão da feminização da migração das bolivianas no Brasil não é 

só uma questão meramente quantitativa de números de mulheres bolivianas no país. A situação da 

feminização da migração pode ser estudada qualitativamente também. Poderia significar uma 

transformação em referência ao pioneirismo feminino na migração, em que as mulheres não apenas 

seguem os maridos ou acompanham as famílias, mas também começam a migrar sozinhas, virando 

as pioneiras em relação a seus grupos familiares. Isso foi o caso para várias interlocutoras deste 

estudo. Botero Rodriguez et al. (2019)  indicam que para compreender a feminização das 

migrações de uma forma qualitativa, é fundamental desconstruir princípios associados com o papel 

e os motivos das mulheres imigrantes e aceitar que, fora do aumento das cifras de mulheres 

migrantes, elas nem sempre estão se deslocando como sujeitos passivos nem como dependentes 

de um núcleo familiar específico. Ribeiro acrescentou que uma abordagem qualitativa a 

feminização da migração pode também relacionar-se com uma reinserção das mulheres na 

sociedade do país receptor, ou de uma distinção de gênero nos modos de inserção sociais e laborais.  

Demarchi Villalón (2021) demonstra que o foco na feminização da migração como um 

fenômeno global novo incentivou o aumento de reflexões e discursos sobre a questão de gênero 

nas recomendações e diretrizes dos organismos e agências internacionais de migração e, por outro 

lado, nos estudos de migração. Não obstante esses avanços importantes, como citado por Demarchi 

Villalón (2021), algumas autoras (Mallimaci, 2012; Herrera, 2012) afirmam que a perspectiva da 

feminização das migrações tornou visível algumas áreas como as cadeias internacionais de 

cuidados, trabalho doméstico e de cuidado, e o envio de remessas. Porém tornou outros tipos de 

atividades produtivas sociais e políticas realizadas por mulheres migrantes invisíveis. Dessa forma, 
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a feminização das migrações ocasiona uma seletividade demográfica de certas mulheres migrantes 

na análise, em detrimento de certos grupos e indivíduos e outras desigualdades em relação a 

diferenças vivenciadas. 

Para Demarchi Villalón (2021), além de reconhecer que o gênero é uma dimensão central 

no estudo da migração, é importante entender que ele não é uma dimensão isolada, mas construído 

em articulação com outras dimensões como raça, etnia, deficiência, classe social, geração, 

orientação sexual, religião, entre outras. Segundo a autora, sem uma visão complexa e 

interseccional do deslocamento das mulheres, o conceito de feminização da migração pode 

continuar a tornar invisíveis algumas experiências. 

A interseccionalidade feminista fornece um bom quadro teórico onde começar a pensar nas 

experiências das mães imigrantes bolivianas que residem na Grande São Paulo. Essa teoria 

enquadra formas de opressão que se cruzam como causas de disparidades em saúde e cuidados em 

saúde (Kelly, 2009). O argumento da interseccionalidade feminista é que os efeitos totais de 

formas múltiplas de marginalização se multiplicam e não adicionam. As desigualdades enfrentadas 

por essas mulheres (mães, imigrantes, muitas vezes de etnia indígena, e comumente de baixa 

renda) se multiplicam exponencialmente com a adição de cada diferença subordinada dos grupos 

que exercem poder (Crenshaw, 2017). A interseccionalidade possibilita um avanço no 

conhecimento da dinâmica e da interdependência das relações sociais, bem como na luta contra as 

múltiplas formas conjugadas e inseparáveis de opressão (Hirata, 2014). Para Amelina e Lutz 

(2018), o que torna a perspectiva interseccional tão imprescindível, é que ela propõe considerar a 

complexa interação de atribuições hierárquicas não apenas dentro de uma dada dimensão de 

desigualdade (por exemplo, a dimensão das relações de gênero), mas também entre as diferentes 

dimensões (classe, etnia/raça, gênero, saúde/ doença/ deficiência).  

No seu estudo sobre mulheres imigrantes portuguesas nos Estados Unidos, Feldman-

Bianco e Huse (1995) apontam que as mulheres imigrantes distintamente (re)constroem suas 

identidades ao nível do “eu” ou da pessoa diante de transformações intensas nas suas condições de 

vida marcadas pela migração e o choque com valores culturais muitas vezes incompatíveis ao 

respeito a gênero, classe, geração, idade e etnicidade. Porém, essas diferentes camadas de tempo e 

espaço aplicam significados e valores culturais que frequentemente embatem, são interpretações 

dinâmicas do jeito pelo qual imigrantes entendem e enfrentam as alterações nas suas circunstâncias 

de existência na convergência de culturas.  
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A abordagem interseccional é especialmente importante em relação ao acesso a cuidados 

em saúde de imigrantes. Gkiouleka e Huijts (2020) mostram como a abordagem interseccional 

com a inclusão de gênero e outras dimensões foi indispensável para estudar disparidades em saúde 

entre imigrantes na Europa. Viruell-Fuentes et al. (2012) afirmam que as explicações 

exclusivamente culturais sobre disparidades em saúde de imigrantes de muitos estudos mascaram 

os efeitos das desigualdades sociais sobre resultados em saúde das imigrantes. Também 

argumentam por uma mudança nas abordagens baseadas na cultura para perspectivas que 

consideram o papel de fatores estruturais na produção de desigualdades na saúde de imigrantes. 

Em particular, as autoras propõem uma compreensão mais rica dos determinantes sociais da saúde 

dos imigrantes, o que requer uma abordagem interseccional.  

Ao discutir a questão da feminização da migração, é importante abordar questões de 

representatividade e agência. Para Botero Rodriguez et al. (2019) algumas das desigualdades que 

mulheres imigrantes enfrentam são fundamentadas na representação da mulher imigrante na 

sociedade e o tipo de papel que é designado para ela performar a fim de caber em um sistema 

machista heteronormativo. Assim, as mulheres imigrantes precisam se adequar ao papel de uma 

cuidadora passiva que mantenha elas dentro de uma estrutura que historicamente tem apagado sua 

agência política, independente da sua orientação sexual, etnia ou raça. Para combater esses tipos 

de representações, Demarchi Villalón (2021) aponta a importância do reconhecimento da presença 

e agência das mulheres imigrantes mostrando que não são sujeitos passivas.  

Ao longo desta tese vou demonstrar como a vulnerabilidade estrutural (Quesada et al., 

2011) vivenciada por minhas interlocutoras, as barreiras que enfrentam para acesso a cuidados em 

saúde humanizados e outras violências muitas vezes reprimem a possibilidade das mulheres 

imigrantes bolivianas exercerem sua agência do jeito que desejam. Essas limitações muitas vezes 

deixam elas e suas famílias em situações precárias. Apesar dessas adversidades documentadas, 

mulheres imigrantes não são sujeitos passivos. Segundo a conceituação de agência Veena Das 

(2006), as mães bolivianas imigrantes se tornam sujeitos dentro do trabalho que fazem para cuidar 

delas, das suas famílias, para se manter o dia-a-dia dentro do SUS, em casa e em outros espaços, 

e por manter e construir vínculos comunitários, familiares e empregatícios que podem ser 

socialmente, culturalmente e/ou economicamente estratégicos.  
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1.2 A Metodologia e o Campo de Pesquisa 

1.2.1 A etnografia multilocalizada 

Existem muitas etnografias que mostram o valor da técnica etnográfica para iluminar as 

desigualdades em saúde e exigir uma mudança social (Hansen et al., 2013; Biehl, 2005; Brage, 

2019; Galvez, 2011; Holmes, 2006). De acordo com Quesada et al. (2011), os métodos 

antropológicos de observação participante e entrevistas da etnografia podem fazer com que um 

conceito abstrato ganhe vida através de uma descrição detalhada com um foco na relação entre 

experiências de desigualdade social e saúde. A análise etnográfica pode ser a chave para mostrar 

a corporalidade e a formação da subjetividade. Abordagens antropológicas da saúde com a lente 

de forças estruturais podem documentar práticas bem locais e fornecer uma perspectiva 

comparativa sobre como políticas e processos institucionais distintos afetam a experiência 

individual em saúde e padrões maiores em relação a doenças específicas e de modo geral. Essa 

documentação teoricamente informada sobre os contextos maiores de sofrimento e desigualdade 

pode facilitar a concepção e implementação de intervenções estruturais para resultados em saúde 

melhores.  

Para este estudo, escolhi utilizar a técnica da etnografia multilocalizada porque no início 

da exploração do tema de pesquisa, ao falar com diferentes mulheres imigrantes bolivianas, elas 

revelaram a necessidade de mostrar os vários caminhos que seguem para cuidar da saúde da família 

e a grande diversidade desses trajetos, ambos dentro e fora do SUS. Ao analisarem a história de 

estudos sobre experiências em cuidados em saúde de imigrantes bolivianas, na maioria das vezes, 

os pesquisadores focam em apenas uma unidade de saúde ou acompanham uma equipe de saúde 

(Losco e Gemma, 2019; Barbosa, 2020; Bispo, 2019; Foster, 2017; Madi et al., 2009; Solimeo, 

2017). De acordo com Marcus (1995), a etnografia multilocalizada é conduzida por uma 

pesquisadora (ou uma equipe de pesquisadores) que seguem pessoas, bens, histórias, biografias ou 

conflitos em localizações mais ou menos delimitadas. Para Marcus, a multiplicidade de locais de 

observação estimula a pesquisadora a registrar ligações entre os locais e representar um sistema 

de localidades interconectadas. Assim, a etnografia multilocalizada pode produzir muitas 

revelações úteis sobre as dimensões micro e macro de uma situação (Minowa et al., 2012), nesse 

caso, os cuidados em saúde da família e a maternagem das mulheres imigrantes bolivianas na 

Grande São Paulo.  
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Segundo Lapegna (2009), os diferentes locais que a pesquisadora observa e em que 

participa da etnografia multilocalizada exigem uma contínua mudança nos espaços de interação.  

Estes espaços ocupados pela etnógrafa demandam uma renegociação perpétua de sua identidade 

em relação às interlocutoras do estudo.  

De acordo com Marcus (1995), a etnógrafa multilocalizada se move entre esferas de 

atividade pública e privada, de oficial a contextos subalternos. Como citado por Lapegna (2009), 

reflexividade na etnografia multilocalizada é uma questão de análise sobre a identidade instável 

da etnógrafa em uma variedade de locais de campo, e um aspecto da escrita do texto (Peirano, 

1998).  

Lapegna (2009) salienta que a reflexividade em relação a etnografia multilocalizada volta 

seu olhar para os silêncios da antropologia clássica (o narrador onisciente, uma ferramenta de 

colonialismo) através da análise do “eu” da etnógrafa e suas técnicas de representação. 

Reflexividade na etnografia multilocalizada assim implica em um foco na identidade da etnógrafa 

e suas relações com os outros (interlocutoras e outros atores), que são encontrados e analisados na 

prática do trabalho de campo e nos textos produzidos.  

 

1.2.2 Os efeitos da etnógrafa no campo 

Becker (2014), afirma que a etnógrafa sempre influencia a situação pesquisada e o campo 

nunca é exatamente como seria caso a pesquisadora não estivesse presente. Os efeitos da 

pesquisadora, também chamado de "efeitos de observadora", ou o "efeito Hawthorne", muitas 

vezes, são entendidos como um detrimento aos estudos, até o ponto que alguns metodologistas 

argumentam que as etnógrafas devem fazer explicações sobre como irão tentar minimizar ditos 

efeitos (Shipman, 2014; McDonald, 2005). Spano (2005) argumenta que as etnógrafas devem 

procurar documentar explicitamente evidências dos efeitos de pesquisadoras para melhor entender 

e depois mitigar distorções causadas pelas observadoras. Monahan e Fisher (2010) mostram que 

os efeitos de pesquisadoras são inevitáveis na produção de conhecimento independentemente do 

campo científico. Afirmam que é o valor diferente que é colocado nas disciplinas científicas que 

cria hierarquias, assim como críticas, de métodos particulares como a etnografia. O efeito das 

pesquisadoras existe em qualquer metodologia através das perguntas escolhidas e feitas, sua 

organização dos dados, os dados que escolhem destacar e suas análises.  
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A autocensura por parte das interlocutoras é uma forma que os efeitos da observadora são 

manifestados. As interlocutoras sempre escolhem o que revelam, como se apresentam e em muitos 

casos, o acesso da etnógrafa ao campo de pesquisa. Monahan e Fisher (2010) relatam que 

etnógrafas têm argumentado que com o tempo essa autocensura diminui, especialmente se a 

pesquisadora se torna uma presença normal para as interlocutoras e/ou integrada à comunidade 

que está sendo estudada. Há também maneiras pelas quais as etnógrafas podem realizar 

"verificações de validade" dos dados que suspeitarem ser duvidosos, ou seja, comparando o 

discurso à prática e procurando tensões, ou triangulando articulações de múltiplos informantes, 

bem como procurando inconsistências. Mas com todas essas precauções, Monahan e Fisher 

insistem em que não se deve perder de vista o fato de que todos os dados estão abertos à 

interpretação e reinterpretação; é muito simplista pensar em alguns dados como verdadeiros e 

outros como falsos. Como Geertz (1973) afirma, há muitas teias de significados que a etnógrafa 

deve navegar para construir uma história coerente de significados culturais, lógicos e estruturas. 

Minhas interlocutoras se autocensuraram em diferentes maneiras. Algumas não queriam 

falar sobre certos tópicos, especialmente em relação a temas mais sensíveis como violência ou 

sexualidade. Nunca insisti em falar sobre assuntos que disseram que não queriam tocar. Certas 

interlocutoras disseram que não queriam falar sobre suas igrejas ou outras instituições. Uma vez, 

quando voltei para um lugar de campo, vi uma das minhas interlocutoras formais com outras 

pessoas e tentei cumprimentá-la. Ela saiu do espaço e tentou não me olhar. Não a segui. Depois, 

ela me enviou uma mensagem pelo WhatsApp,11 para pedir desculpas por não ter me 

cumprimentado e falou que não queria me apresentar para sua família que estava com ela, porque 

pensou que seria estranho.   

A autocensura e ajustes ou mudanças no comportamento por minha presença também 

ocorreu com outros atores observados no campo, que no caso desta pesquisa incluía os 

trabalhadores em saúde que atenderam minhas interlocutoras. Minha presença no meu campo em 

geral, mas especialmente enquanto acompanhei Angela nas suas consultas e Noelia nas consultas 

de Elisabeth, chamou bastante atenção de outros atores no campo, como recepcionistas, 

enfermeiras, médicas e garçonetes. Sou mulher branca, loira, com um sotaque estrangeiro ao falar 

                                                
11 WhatsApp é uma aplicativo para celulares utilizado para o envio de mensagens de texto e voz, vídeos, imagens e 
arquivos (sem custos financeiros). Durante o tempo do meu trabalho de campo, este foi o método preferido de contato 
para todas minhas interlocutoras formais. 



 

34 

 

português e estava acompanhando mulheres bolivianas, muitas com traços indígenas, conversando 

em espanhol com elas. No acompanhamento delas, muitas vezes traduzia espanhol para português 

e vice-versa para médicos e outras pessoas. Foi muito comum para os profissionais de saúde que 

nos atenderam perguntarem quem eu era e de onde vinha. Dois trabalhadores da saúde que 

encontrei no campo perguntaram se eu era da Argentina (eu assumo que seja porque existe a 

associação entre falantes de espanhol brancas com Argentina).  

Algumas vezes, médicos direcionaram comentários especificamente para mim sobre 

minhas interlocutoras durante as consultas, na própria presença delas. Outras vezes, médicos ou 

recepcionistas deram documentos como receitas médicas, encaminhamentos ou pedidos médicos 

para mim em vez de os entregarem para Angela ou para Noelia.  

Em uma ocasião, na recepção de um centro de otorrinolaringologia do SUS, enquanto 

aguardávamos a consulta de Elisabeth, a recepcionista me perguntou quem era eu, quando estava 

auxiliando Noelia no agendamento de um retorno. Eu respondi que eu sou uma pesquisadora da 

UNIFESP e que estava lá para ajudar Noelia com o português. A recepcionista me olhou confusa 

e disse que estava perguntando de onde eu sou porque notara meu sotaque “fofo”. Não perguntou 

de onde era Noelia, que tem sotaque estrangeiro também. 

Quando um médico me perguntou quem eu era, enquanto acompanhava Noelia e Elisabeth 

em uma consulta, eu contei ser uma pesquisadora da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. 

Ele ficou animado e começou a perguntar se eu conhecia certos amigos dele que são docentes na 

universidade.  

Várias vezes, Noelia e Angela comentaram que conseguiram mais informações em saúde 

dos médicos quando eu as acompanhei (ou porque eu fiz as perguntas que elas não tinham o nível 

de português para fazer ou eram tímidas; ou porque os médicos me trataram de uma forma diferente 

por minha identidade privilegiada). As duas interlocutoras foram estratégicas em relação a quais 

consultas médicas me convidaram a acompanhar e foram abertas sobre as razões porque pediram 

minha presença.  

Clifford (1998) afirma que a pesquisadora desempenha uma posição na rede de relações 

intersubjetivas da pesquisa e, em vista disso, não existem posições neutras no campo. Eu entrei no 

meu trabalho de campo com a meta explícita de ajudar a melhorar o acesso das minhas 

interlocutoras a cuidados em saúde, do jeito que pediram, e se fosse possível para mim, de uma 

forma solidária e como um retorno. As acompanhei em consultas médicas sempre quando pediram 
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e eu podia. Fiz ligações para entidades e instituições de saúde quando pediram, por questões 

linguísticas. Insisti para médicos, reivindicando encaminhamentos que minhas interlocutoras 

disseram que queriam ou precisavam. Quando uma interlocutora solicitou, denunciei um 

problema, realizando um encaminhamento de um exame médico diretamente junto à ouvidoria de 

saúde. Meu papel no campo nunca foi só de observadora passiva e minhas interlocutoras não teriam 

a mesma abertura que elas tiveram estando comigo se eu tivesse tentado exercer o ofício 

estritamente de observação.  

 

1.2.3 Posicionalidade 

Muitas pesquisadoras qualitativas já discutiram o impacto significativo que a identidade 

social de uma pesquisadora pode ter nos trabalhos etnográficos e nas análises (Rose, 1997; Milner 

IV, 2007; Mwangi, 2019; Miled, 2019). A reflexividade das pesquisadoras aborda a influência da 

raça e etnia (Fisher, 2015; Jacobs-Huey, 2002; Baser e Toivanen, 2018), do gênero (van den 

Boogaard, 2019; Nencel, 2014; Ali, 2015) e ou classe (Rose, 2020; Bourgois et al., 2009; Huisman, 

2008) das pesquisadoras e suas interlocutoras no campo. Existem pesquisas que incorporam uma 

perspectiva de interseccionalidade de posicionalidade, que aborda como as múltiplas identidades 

das pesquisadoras estão entrelaçadas (Johnson, 2017; Johansson, 2015; Hou e Feng, 2019). Essas 

pesquisas afirmam que a posicionalidade da pesquisadora pode complicar ou facilitar o acesso ao 

campo e análise dos dados extraídos durante uma investigação. 

A Teoria feminista “standpoint” afirma a importância do conhecimento situado nas 

pesquisas, destacando o papel da corporalidade e da experiência no trabalho de campo (Haraway, 

1988; Harstock, 2006; Conboy et al., 1997). O trabalho de campo é uma experiência em 

corporalidade que também é interativa. Reyes (2020) argumenta que as pesquisadoras têm seu 

próprio kit de ferramentas etnográficas que elas utilizam para executar seu trabalho de campo e 

conseguir e manter contato com e confiança de interlocutoras. Esse conjunto de ferramentas 

consiste no capital social das pesquisadoras, suas histórias pessoais, seus gêneros, raças, etnias 

entre outras características, e modela o acesso ao campo, a dinâmica de campo e a análise de dados. 

Ao abordar a reflexividade, Reyes enfatiza que as posições sociais das pesquisadoras mudam 

através do espaço, em interações com diferentes pessoas, e através de interações com as mesmas 

pessoas. Além do fato de que situações e pessoas diferentes revelam diversas facetas de nossa 
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personalidade e identidade, pesquisadoras utilizam estrategicamente suas posicionalidades e 

capital com sucesso. Às vezes usam suas posicionalidades sem sucesso, ou seja, em detrimento da 

própria pesquisa. 

Minha posicionalidade, minha história pessoal e meu capital social impactaram 

profundamente o meu acesso ao campo, meu contato com as interlocutoras e a análise dos dados. 

Eu sou mulher imigrante em São Paulo, branca, dos Estados Unidos, da classe média, falante nativa 

de língua inglesa, falante fluente de português e espanhol (com sotaque estrangeiro “forte” e 

“erros”), sou ativista para os direitos e visibilidade das imigrantes e sou uma acadêmica.  

A imigração sempre fez parte da minha vida. Fui criada a uma distância de menos de duas 

horas de carro da fronteira com México, no Sul da Califórnia. Quando criança morava num bairro 

de imigrantes vietnamitas. Sempre convivi com crianças imigrantes, filhos de imigrantes e mães e 

pais imigrantes de diferentes origens na escola, no esporte, na igreja e na minha comunidade em 

geral. Comecei a aprender a língua espanhola com quatorze anos, na escola secundária como um 

projeto meu para resgatar parte de mim como descendente de mexicanos, por parte da família do 

meu pai. A aprendizagem de espanhol sempre foi útil e benéfica para mim. Ajudou-me a 

comunicar-me com muitas imigrantes latino-americanas na Califórnia e depois no Texas para onde 

me mudei com a finalidade de fazer meu mestrado em Estudos Latino Americanos, com 

especializações em Antropologia e Sociologia. Minha dissertação de mestrado foi uma etnografia 

institucional sobre as percepções e os tratamentos da sexualidade e o abuso sexual de pessoas com 

deficiências intelectuais e doenças mentais na Guatemala urbana.  

Depois de terminar meu mestrado, trabalhei em Austin, Texas, como uma educadora em 

saúde, com o título de Especialista Bilíngue em Informações sobre Câncer para a Sociedade 

Americana Contra o Câncer (The American Cancer Society). Era um call center, onde pessoas nos 

Estados Unidos inteiro e em Porto Rico ligavam para fazer perguntas sobre o câncer, seus 

sintomas, efeitos secundários de tratamentos e exames de detecção precoce. Pessoas com câncer 

buscavam acesso a tratamentos, recursos e auxílios. Por ser falante de espanhol, passei meus dias 

conversando principalmente com imigrantes latino americanas falantes de espanhol, 

documentadas e indocumentadas, nos Estados Unidos, sobre seus desafios para conseguirem 

cuidados em saúde básicos, tratamentos necessários e seus medos totalmente justificados de serem 

deportados e/ou separados das suas famílias para poderem conseguir serviços de saúde. Falei com 

imigrantes que não procuraram serviços em saúde, apesar de que tinham sintomas de cânceres 
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avançados por causa das políticas de imigração desumanas dos Estados Unidos, bem como por 

conta de outras barreiras sociais, econômicas e políticas.  

Na mesma época, de noite, eu trabalhava como professora de inglês (como segunda língua) 

para mães e pais imigrantes que tinham filhos que estudavam nas escolas públicas primárias da 

cidade de Austin. Nesse emprego, aprendi com os meus alunos sobre os desafios linguísticos que 

as mães e os pais imigrantes de diferentes países enfrentam nos Estados Unidos e sobre como a 

criação e cuidado de crianças afeta sua experiência da migração em maneiras diversas. Abdiquei 

esses dois empregos para mudar para o Brasil com meu companheiro brasileiro.  

Cheguei para morar no Brasil, na cidade de São Paulo, em maio de 2014. Falava pouco da 

língua portuguesa na época, mas tive o privilégio de poder dedicar-me à aprendizagem da língua 

enquanto trabalhava de casa como tradutora e revisora de textos acadêmicos. Desejava seguir com 

meu caminho como etnógrafa, focada no acesso a cuidados em saúde. Quando iniciei meu 

doutorado em Saúde Coletiva na UNIFESP, estava há pouco menos de dois anos no Brasil. 

Ao me conhecerem, dependendo do contexto em que nos conhecemos, muitas das mulheres 

imigrantes bolivianas com quem encontrei no meu campo assumiram que eu sou brasileira. Depois 

de falarem comigo por um tempo, ou muitas vezes após terem me perguntado como aprendi 

espanhol, (ou ao dizerem que falo espanhol muito bem para uma brasileira) eu acabei relatando de 

onde eu sou. Às vezes, o fato de eu ser dos Estados Unidos era um aspecto atraente ou interessante 

para mulheres imigrantes bolivianas que conheci e às vezes a revelação da minha nacionalidade 

podia ser uma razão para elas pararem a conversa ou se fecharem um pouco. Existe uma história 

e contemporaneidade forte de imperialismo, influência e violência do governo, de empresas e 

organizações dos Estados Unidos na Bolívia e na América Latina em geral. Então pode ser que 

pessoas me associam (como uma estadounidense) com esse problema e seus efeitos trágicos e 

horríficos. Talvez por isso, entre outras razões que não posso conhecer, algumas pessoas tenham 

desanimado em falar comigo. 

 Às vezes imigrantes bolivianas que encontrei no meu campo ficaram animadas para me 

contarem sobre algum familiar ou amiga que havia migrado para os Estados Unidos. Algumas 

mulheres bolivianas que conheci comentaram sobre vínculos que igrejas que frequentam ou 

frequentaram têm com meu país de origem. Outras vezes, interlocutoras potenciais me 

perguntaram sobre aulas de inglês e onde conseguir cursos ou para elas ou para seus filhos. O fato 

de eu ser de origem estadounidense e estar morando no Brasil foi questionado também, porque, 
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para muitas, a migração Norte-Sul é estranha, pelo fato de maior parte das vezes acontecer na 

direção Sul-Norte, ou no caso delas, Sul-Sul (Baeninger et al., 2018).  

Por ser imigrante em São Paulo, eu podia me relacionar com experiências específicas de 

algumas das minhas interlocutoras, também mulheres imigrantes na Grande São Paulo. Tive que 

regularizar meu status migratório para ter acesso a certos serviços e direitos no Brasil; tive que  

passar por os processos de aprender sobre e, às vezes, estranhar-me com a cultura brasileira (um 

processo que segue acontecendo); tive que aprender o português como uma adulta, usando meu 

conhecimento anterior de espanhol como uma base; e tive que aprender a transitar pela Grande 

São Paulo, usando o metrô e o ônibus e andando nas ruas muitas vezes caóticas e mais cheias de 

que as ruas de onde eu sou. Vivi e vivo com uma saudade constante da minha família e dos meus 

amigos nos Estados Unidos e sinto falta de falar com pessoas na rua na minha língua nativa, da 

comida da minha terra, dos cheiros, do clima, da arquitetura, das celebrações e do conceito de 

tempo. Com várias interlocutoras, discutimos aspectos da cultura brasileira/paulistana e coisas que 

encontramos em São Paulo que foram raros, difíceis, confusos, ilógicos, espertos ou lindos para 

nós como estrangeiras. Conversamos muito sobre as dificuldades que temos ou tínhamos com a 

aprendizagem ou a fala de português e diferenças entre espanhol, inglês e português. 

Por ser mulher imigrante a ao mesmo tempo ser mulher branca, da classe média, falante de 

inglês, acadêmica, etc., tive a possibilidade de ver ao vivo a orientação da xenofobia e 

discriminação praticada por parte de atores tais como profissionais em saúde encontrados no 

campo. Verena Stolke (1991) observa a seletividade de xenofobia de muitos indivíduos e políticas, 

que afeta principalmente imigrantes não brancas e chama esse fenômeno de “xenorracismo”. Ong 

et al. (1996) argumentam que esquemas hierárquicos de imigrantes com diferenças raciais e 

culturais se cruzam de forma complexa e contingente para categorizar minorias de diferentes 

origens de classe também.  

Outro aspecto da minha posicionalidade, que afetou minha acessibilidade e experiência no 

campo e minha análise de dados foi minha participação no ativismo para os direitos e a visibilidade 

das imigrantes no Brasil. Antes de iniciar meu trabalho de campo, em setembro de 2016, comecei 

a participar do coletivo intercultural humanista e feminista de mulheres imigrantes (e algumas 

brasileiras) em São Paulo, a Equipe de Base Warmis - Convergência das Culturas (ou seja, 

Warmis). Minha participação no coletivo foi uma forma de eu não só ficar nas questões acadêmicas 

sobre a imigração no Brasil e fazer parte do ativismo para os direitos das pessoas imigrantes. Minha 
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participação no coletivo envolve entre outras coisas: reuniões semanais; formação humanista em 

retiros;  planejamento de e execução de eventos,  como debates, shows, aulas, manifestações, 

marchas, oficinas e encontros; participação na Rede de Mulheres Imigrantes e Refugiadas no 

Brasil; criação de conteúdo para projetos específicos, nosso blog, programa de rádio e nossas redes 

sociais; bem como participação no gerenciamento de nossas redes sociais e email. Entre 2016 e 

2018, eu também fazia parte de Lakitas Sinchi Warmis, uma frente de ação da Equipe de Base 

Warmis que é um grupo musical de mulheres imigrantes e filhas de imigrantes que tocam música 

andina.  

Nenhuma das minhas interlocutoras formais participava na Equipe de Base Warmis, apesar 

de que houvesse e há mães imigrantes bolivianas participantes neste coletivo. Seria muito difícil 

manter o anonimato de uma das Warmis se participasse no estudo e seria complicado manter uma 

linha separadora entre eu, pesquisadora e eu, Warmis, levando em consideração minha 

participação como integrante do grupo. Apesar de que nenhuma das Warmis participou do meu 

estudo como interlocutora formal, através da minha participação no coletivo, fiz muitos vínculos 

com instituições e grupos que me ajudaram no campo, porque membros das instituições que 

atendem imigrantes passaram a não pensar em mim só como uma acadêmica/pesquisadora, mas 

também como alguém ativa e comprometida com o movimento para os direitos das pessoas 

imigrantes. Conheci algumas das minhas interlocutoras formais através de amigas ativistas 

imigrantes que conheci pela Warmis. A organizadora das rodas de conversa das mulheres 

imigrantes da Ong Cruz, falou que confiou mais em mim para acompanhar as rodas de conversa 

por conta da minha participação nas Warmis e me apresentou para as mulheres das rodas de 

conversa como ativista comprometida com os direitos das imigrantes além de pesquisadora 

também. Por conta da minha participação no coletivo e da convivência com as mulheres bolivianas 

no grupo, aprendi muito sobre a cultura boliviana e o espanhol boliviano, o que me ajudou bastante 

para conhecer melhor minhas interlocutoras e usar palavras mais adequadas durante conversas e 

entrevistas formais. Minha participação na Warmis também afeta bastante minha reflexividade 

sobre meu campo e minha análise de dados. Converso regularmente sobre a migração, o gênero, a 

maternidade e saúde com outras mulheres imigrantes ativistas da Warmis, que admiro muito. Suas 

experiências, seu conhecimento e pontos de vista relatados e convividos impactam-me bastante.  

Durante meu trabalho de campo, tornei-me mãe imigrante também. Descobri que estava 

grávida em junho de 2018, durante meu trabalho de campo. Analisei a situação no principio da 
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gestação e decidi que tinha que me abrir sobre minha gravidez bem cedo, com uma das mulheres 

que acompanhei em consultas médicas, Angela. Decidi revelar minha gravidez para Angela 

quando estava com apenas cinco semanas de gestação. Estava acompanhando Angela em consultas 

e tratamentos oncológicos no Hospital Central duas ou três vezes por semana. Eu estava com 

sintomas difíceis, mas normais, do primeiro trimestre da gestação como náusea, sensibilidade 

olfativa e cansaço. Por conta do meu trabalho no passado com educação em saúde sobre câncer, 

eu tinha conhecimento sobre os efeitos de resíduos de muitas quimioterapias em fetos. O conselho 

médico geral para gestantes, conforme aprendi no meu trabalho seria para não usar o mesmo vaso 

sanitário que pessoas em quimioterapia intravenosa, porque sua urina e outros fluidos deixam 

resíduos que podem contaminar gestantes, bem como prejudicar o desenvolvimento e saúde de 

fetos (Vioral, 2007). Isso é especialmente importante no primeiro trimestre da gestação. Tive que 

assumir que muitos dos usuários nos centros oncológicos estavam em tratamentos 

quimioterapêuticos e que usaram os banheiros públicos do hospital. Por causa dos efeitos normais 

da gestação, sentia vontade de usar o banheiro com mais frequência também. As esperas para 

consultas e tratamentos quase sempre foram longas, mais de uma hora, e foi quarenta minutos no 

transporte público em horários de picos para chegar ao hospital desde minha casa. Uma vez, 

durante uma espera que durou mais de duas horas, eu tive que deixar Angela na sala de espera do 

departamento de oncologia e andar algumas quadras para encontrar um banheiro que pudesse usar 

fora do hospital. Voltei para a sala de espera apressadamente e Angela ainda estava esperando sua 

consulta. Se eu não tivesse explicado o estado da minha gravidez para Angela, situações como eu 

correndo para achar um banheiro fora do hospital ou eu sentindo náusea ou parecendo bem cansada 

talvez tivessem causado estranhamento ou sido incômodas para ela. Comecei a revelar minha 

gravidez para minhas outras interlocutoras com doze semanas de gestação.  

Tive eventos inesperados e complicações na minha gestação, que coincidiram com ou 

afetaram meu trabalho de campo. Um dia, quando estava grávida de 18 semanas, depois de sair de 

um ônibus no Centro de São Paulo para encontrar Noelia e Elisabeth e acompanhá-las em uma 

consulta de fonoaudiologia, senti uma picada na minha panturrilha enquanto estava caminhando 

para a clínica de fonoaudiologia do SUS. Ao chegar à clínica, sentei-me para a consulta como 

acompanhante de Elisabeth e Noelia e traduzi o português da fonoaudióloga para o espanhol, para 

Elisabeth, quando foi necessário. Minha perna estava coçando e olhei minha panturrilha debaixo 

da legging que eu estava usando. A pele estava toda vermelha e tinha um pouquinho de sangue. 



 

41 

 

Tive que pedir desculpas e fui lavar o que parecia um corte bem pequeno. Voltei para a consulta 

de Elisabeth e ainda que estivesse incomoda, fiquei até o final. No dia seguinte, a ferida piorou e 

fui para o hospital. No pronto socorro, o médico me examinou e falou que não foi um corte, mas 

fui picada por uma abelha enquanto estava a caminho da clínica, e tive uma reação alérgica à 

picada. Tive que tomar um antibiótico específico para gestantes e cuidar da pele afetada. Mas fora 

isso, não houve efeitos graves.  

Três dias depois de eu ir ao hospital por conta da picada de abelha, no início da minha 

décima-nona semana de gestação, tive um sangramento que poderia ter indicado um problema com 

a gravidez. Voltei para o pronto socorro. Fui diagnosticada com dilatação prévia. Tive que ficar 

em repouso total como precaução, para não entrar em trabalho de parto prematuro. Avisei minhas 

interlocutoras formais sobre o transtorno, porque o problema implicou em não poder estar presente 

fisicamente no campo. Seguia fazendo o que podia para acompanhar algumas das minhas 

interlocutoras que pediam auxílio em certas atividades pelo telefone ou fazendo pesquisas online 

para elas.  

Tive o privilégio de ter acesso a cuidados pré-natais dignos e apoio de família e amigas. 

Tive sorte de não ter entrado em trabalho de parto prematuro. Depois de ficar em repouso total por 

quase dois meses, podia voltar a sair de casa (com restrições) e pelo menos terminar as entrevistas 

formais de algumas das minhas interlocutoras, antes do parto do meu filho e antes de entrar em 

minha licença de maternidade.  

Reich (2003) refletiu sobre a experiência de coleta de dados qualitativos através de trabalho 

de campo e entrevistas enquanto estava visivelmente grávida em um estudo envolvendo a 

parentalidade. Para Reich, a gravidez proporciona indubitavelmente que a biografia da 

pesquisadora seja aparente para as interlocutoras e outros atores no campo. Similar a minha 

experiência, sua posicionalidade como uma mulher grávida foi um recurso valioso porque seu 

corpo eliciou informações sobre a política e a percepção da reprodução que de outra forma 

poderiam não estar disponíveis para ela. 

Fiquei surpresa ao descobrir que minha própria gravidez, apesar das complicações, era uma 

fonte importante de dados, tanto em termos de uma compreensão mais visceral da experiência da 

gravidez no SUS e no âmbito público, quanto em termos das informações únicas que foram 

divulgadas para mim por ser gestante e depois por ser mãe. Descobri que minha posição como 

gestante forneceu informações que, de outra forma, não teria conseguido obter. Me deu a 
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oportunidade de entender um pouco melhor o significado da gestação, as mudanças no corpo e a 

maternidade nas vidas de algumas das minhas interlocutoras. Muitas das minhas interlocutoras 

relataram conselhos sobre a gravidez para mim. Por exemplo, falaram sobre a importância de 

cobrir bem a barriga para evitar o frio e me informaram sobre quais sucos são bons para tomar, 

para diminuir a acidez causada pela gestação. Um dia, depois de acompanhar Noelia e Elisabeth 

na fonoaudióloga, recebi uma ligação de Noelia algumas horas mais tarde. Ela disse que havia 

esquecido que gostaria de me aconselhar a colocar um óleo na minha barriga todas as noites para 

evitar estrias causadas pela gestação.  

Minha posição como uma futura mãe e depois como uma mãe afetou minhas trocas com 

algumas interlocutoras. Recebi conselhos de algumas delas sobre o cuidado do meu filho. Por 

exemplo, Victoria falou que eu nunca deveria deixar meu filho dormir sem música porque assim 

ele poderia passar a dormir com qualquer barulho. Também algumas delas relataram para mim 

como meu mundo mudaria, como meu uso do tempo iria mudar e como iria sentir um novo tipo 

de amor incomparável com todos os outros que já sentia.  

No mundo social atual, às vezes os corpos das gestantes são públicos. Muitas pessoas se 

sentem confortáveis para tocar uma mulher grávida, comentar sobre seu tamanho, avaliar seu 

comportamento, dar conselhos não solicitados e aleatórios, bem como criar e aplicar restrições 

(Kukla, 2005; Longhurst,1999; Reich, 2003).  Para Lupton (2012), é como se a subjetividade do 

corpo da gestante fosse desviada dele e transferida para a vida fetal. Uma parte da gestação que eu 

odiei foi receber comentários sobre meu corpo e sobre meus comportamentos como mulher grávida 

nas ruas, por parte de pessoas desconhecidas, ou haver pessoas tocando minha barriga sem 

permissão. No caso dos conselhos das minhas interlocutoras, seus comentários não me faziam 

senti-los como invasivos ou inapropriados, especialmente por nós estarmos estabelecendo trocas 

sobre questões da migração, gênero, maternidade e saúde para minha pesquisa. Foi muito natural 

que elas me aconselhassem sobre estes temas pelo fato de, via de regra, terem mais experiência e 

conhecimento sobre esses assuntos. Já tínhamos proximidade e eu já havia colocado várias 

questões sobre suas experiências na maternagem. Eu senti muito carinho e afeto por parte das 

minhas interlocutoras durante minha gravidez e depois do parto obtive muita informação útil e 

importante delas para esta fase da minha vida.  

Algumas das minhas interlocutoras me enviaram mensagens pedindo atualizações sobre 

minha gravidez e depois do parto, pedindo fotos de e atualizações sobre meu filho, Diego. Essas 
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mensagens me deram mais oportunidades para eu receber atualizações sobre suas vidas, 

experiências em saúde e a maternagem de uma forma que realmente significasse uma troca. 

Uma das minhas interlocutoras, Noelia, me presenteou com um cobertor amarelo e uma 

sacola verde para bebês dormirem depois de nossa entrevista formal, quando eu estava no sexto 

mês de gestação. Noelia falou que foi ela que costurou as duas peças e escolheu as cores amarelo 

e verde porque são neutros em termos de gênero e porque não sabia o sexo do bebê. Disse que 

seria possível usar os presentes em qualquer circunstância. O presente me emocionou muito e foi 

bem usado por Diego.  

Neste texto, ao citar as entrevistas formais com minhas interlocutoras, eu, Samantha 

Serrano, a pesquisadora, sou Sam. Esse é meu apelido e eu me apresentei a todas minhas 

interlocutoras com esse nome. Elas conheciam meu nome completo porque lhes entreguei um 

cartão de visita para todas elas com minhas informações.  

 

1.2.4 As interlocutoras formais da pesquisa 

Por ser uma pesquisa que visava abordar a maternagem e saúde de mulheres imigrantes 

bolivianas na Grande São Paulo, todas minhas interlocutoras eram residentes da Grande São Paulo 

durante a época da pesquisa e tinham pelo menos um filho. Por questões éticas, todas elas já tinham 

mais de 18 anos quando nos encontramos. As interlocutoras deste estudo têm origem em diferentes 

partes da Bolívia, têm etnias e religiões diferentes e níveis diferentes de escolaridade. Ainda que 

não fosse requisito para participação nesta pesquisa, todas as mulheres interlocutoras entrevistadas 

formalmente para este estudo se auto identificaram como pessoas de baixa renda, todas 

trabalhavam como costureiras em algum momento da sua vida na Grande São Paulo e usaram 

serviços do SUS em uma ou mais ocasiões.  

Apesar de no meu trabalho de campo eu ter conhecido algumas mulheres imigrantes 

bolivianas que afirmaram se comunicarem em uma língua indígena quando no ambiente doméstico 

(sempre quéchua ou aymara), todas as mulheres interlocutoras formais entrevistadas 

individualmente e participantes do grupo focal relataram que espanhol é sua primeira língua.  

Todos os nomes utilizados para minhas interlocutoras, seus membros de família e para os 

profissionais em saúde com nomes formais neste estudo são pseudônimos. Sempre dei a 
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oportunidade para minhas interlocutoras formais escolherem seus próprios pseudônimos, mas 

algumas delas pediram para que eu fizesse essa escolha.  

 

Tabela 1. As interlocutoras das entrevistas semiestruturadas. 

Nome Idade Lugar de 
Origem na 

Bolívia 

Região de 
Residência na 
Grande São 

Paulo 

Tempo no 
Brasil  

Estado 
Civil 

Filhos 

Angela 38 anos Uma província de 
La Paz 

Zona Central 8 anos Divorciada Dois filhos, 
21 anos e 19 
anos 
(nascidos na 
Bolivia) 

Noelia 44 anos La Paz Zona Central Primeira 
migração, 3 
anos; 
Migração atual, 
1 ano 

Casada Um filho, 21 
anos 
(nascido no 
Brasil); 
Uma filha, 
17 anos 
(nascida na 
Bolivia) 

Luz 44 anos El Alto, La Paz Zona Norte Primeira 
migração, 3 
anos; 
Migração atual, 
13 anos 

Casada Dois filhos 
adultos 
(nascidos na 
Bolivia); 
uma filha, 
12 anos 
(nascida no 
Brasil) 

Liliana 38 anos La Paz Zona Central 17 anos Casada Uma filha, 2 
anos 
(nascida no 
Brasil) 

Monica 43 anos La Paz Zona Central 16 anos Viúva Duas filhas, 
20 anos e 19 
anos 
(nascidas na 
Bolivia) 

Melisa 33 anos San Ignácio, 
Santa Cruz 

Periferia Oeste 10 meses Casada Quatro 
filhas, 18, 
15, 13 e 7 
anos; 
Um filho, 11 
anos 
(nascidos na 
Bolivia) 
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Nome Idade Lugar de 
Origem na 

Bolívia 

Região de 
Residência na 
Grande São 

Paulo 

Tempo no 
Brasil  

Estado 
Civil 

Filhos 

 Raquel 28 anos Potosi Periferia Oeste 6 anos Casada Uma filha, 3 
anos 
(nascida no 
Brasil) 

Anita 28 anos La Paz Zona Norte 10 anos Casada Um filho, 6 
anos; 
Uma filha, 4 
anos 
(nascidos no 
Brasil) 

Victoria 38 anos Santa Cruz Zona Norte 11 anos Divorciada Uma filha, 
14 anos 
(nascida  na 
Bolivia); 
Um filho, 12 
anos 
(nascido no 
Brasil) 

 

 

1.2.5 Os locais de campo 

Conheci minhas interlocutoras por meio de outras amigas ativistas imigrantes que nos 

apresentaram (foi assim que conheci Noelia e Victoria) e também por meio do meu trabalho 

voluntário em três instituições que prestam serviços a imigrantes. Consegui entrada nas instituições 

por diferentes vínculos e sempre ofereci retorno para as instituições em forma de trabalho 

voluntário que os empregados ou chefes das instituições designaram. Duas das instituições 

pediram para eu dar aulas de inglês como retorno, o que eu percebi como um privilégio que eu 

tinha no meu campo, por ter uma habilidade muito valorizada pelas instituições relacionadas com 

a migração e em geral na Grande São Paulo.12  

                                                
12 Na mesma época que dava aulas de inglês nas duas ONGs, eu também dava aulas a preço simbólico (para pagar 
pelos custos dos materiais do curso) na sala da Equipe de Base Warmis, para mulheres imigrantes em São Paulo. 
Depois que muitas outras mulheres imigrantes (de dentro e de fora do coletivo de Warmis) falaram para mim que 
precisavam aprender inglês, para terem oportunidades acadêmicas e no trabalho, mas os cursos que existiam não eram 
acessíveis para elas, decidimos no coletivo que eu ministraria aulas básicas e avançadas de inglês uma vez por semana. 
Ministrei essas aulas por dois semestres. Parei de ministrar os cursos, depois de descobrir que estava grávida, com o 
propósito de dedicar mais tempo ao meu trabalho de doutorado, antes da chegada do meu filho.  
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Os três locais principais do meu campo foram escolhidos por questões de acessibilidade e 

também por serem pontos importantes na cidade de São Paulo para comunidades e acesso a 

serviços dirigidos a imigrantes bolivianas. Os nomes das instituições frequentadas do meu campo 

(os hospitais, as ONGs, as igrejas, etc.) são todos pseudônimos. 

 

1.2.5.1 O Reino dos Crentes e Igreja Creyentes 

Conheci a ONG do Reino dos Crentes através de uma companheira acadêmica que me 

apresentou para Jessica, uma mulher imigrante boliviana e gerente da ONG que fazia parte dos 

projetos sociais da cadeia de igrejas evangélicas, Creyentes. A ONG e a igreja principal da cadeia 

estão em sedes diferentes, mas no mesmo bairro da Zona Central de São Paulo. O caminho entre 

as duas sedes durou menos de vinte minutos a pé para mim. Como retorno por ajuda em encontrar 

interlocutoras para minha pesquisa, Jessica pediu para eu dar aulas de inglês na ONG. Dei um 

curso de oito semanas de inglês básico para adolescentes e adultos jovens da igreja entre outubro 

e dezembro de 2017. Por frequentar a sede do Reino dos Crentes, tive a oportunidade de conhecer 

melhor as atividades da ONG e seus constituintes. Jessica me convidou para frequentar a sala de 

convivência depois dos cultos de domingos de Creyentes, onde conheci minhas interlocutoras 

formais, Liliana e Monica.  

 

1.2.5.2 Ong Cruz 

Consegui acesso à Ong Cruz por um vínculo com uma funcionária de lá, o que se deu 

através da minha participação na Equipe de Base Warmis. Fiz trabalho voluntário de setembro de 

2017 até julho de 2018 na recepção da ONG. Enquanto trabalhava lá, ajudava imigrantes que 

chegavam a preparar a papelada para sua regularização migratória ou para solicitar uma carteira 

de trabalho. Atendia o telefone principal da ONG, fazia a entrada de dados sobre constituintes e 

visitantes à sede, participava em reuniões dos funcionários da ONG e auxiliava na preparação para 

eventos públicos. Algumas semanas depois de iniciar meu trabalho voluntário na recepção da Ong 

Cruz, o diretor pediu para eu dar aulas de inglês na sede. Comecei a dar aulas de inglês durante 

uma tarde por semana, entre fevereiro e junho de 2018. Pelo meu trabalho na Ong Cruz, conheci 

muitos temas relacionados a necessidades da população de imigrantes em São Paulo em geral, 

assim como as razões pelas quais indivíduos procuram auxílio. Também tive a oportunidade de 
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conhecer melhor o processo para a regularização migratória: os diferentes caminhos que 

indivíduos acabam tomando (usando o acordo Mercosul, por um filho brasileiro, através do 

casamento com brasileiro, etc.), desafios enfrentados nos vários passos do processo e as razões 

porque muitas imigrantes não têm acesso a regularização, desistem do processo ou mesmo não 

iniciam o processo. Conheci uma das minhas interlocutoras formais, Luz, através do meu trabalho 

voluntário na sede da Ong Cruz. 

 Um dos projetos da Ong Cruz é o de rodas de mulheres imigrantes que a ONG organiza e 

patrocina em vários bairros da Grande São Paulo. A coordenadora e organizadora de todas as rodas 

de conversa da Ong Cruz, na época, me convidou a observar duas das rodas de conversa, uma na 

Zona Leste-Central da cidade e outra na periferia da Zona Oeste de São Paulo. Observei a roda de 

conversa mensal na Zona Leste-Central uma vez. Observei a roda de conversa mensal na periferia 

três vezes e também visitei o local em outras semanas para fazer o grupo focal e entrevistas formais 

com duas mulheres participantes na roda de conversa, Raquel e Melisa. O local da roda de conversa 

na periferia foi na sede da igreja católica, San Buenaventura.  

 

1.2.5.3 A Campanha de Saúde dos Imigrantes 

 Fui voluntária na Campanha de Saúde dos Imigrantes desde junho de 2017 até setembro 

de 2018. Uma colega acadêmica que já era voluntária lá me ajudou com minha entrada como 

voluntária. A campanha é um evento mensal que oferece serviços em saúde básicos gratuitos, 

dirigidos principalmente a imigrantes falantes de espanhol, mas antes de tudo, bolivianas. Pois é 

um evento que é patrocinado e organizado por uma associação de imigrantes bolivianas e de 

descendentes de bolivianas que residem em São Paulo.   

Na época, a Campanha de Saúde estava localizada em um edifício bem aberto, onde 

diferentes empresas e indivíduos ofereciam certos serviços pagos em quiosques dirigidos a 

imigrantes como o envio de remessas, ajuda com a papelada da regularização, uma agência de 

viagens, serviços de advocacia e em contabilidade, etc.13 O prédio estava no final de uma rua com 

                                                
13 Havia eventos especiais e meses em que não foi feita a Campanha de Saúde dos Imigrantes no local descrito. 
Também havia eventos em que fui como voluntária, a exemplo de um evento na Praça Kantuta, uma feira cultural 
boliviana que acontece todos os domingos no Centro-Norte de São Paulo e no Memorial América Latina. Este último, 
um centro de eventos no Centro de São Paulo onde houve a Celebração da Independência da Bolívia. Esses eventos 
não foram campanhas de serviços médicos, mas serviram para promover a visibilização da Campanha de Saúde dos 
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restaurantes de culinária típica da Bolívia e lojas de produtos bolivianos.  Todos os sábados 

fechavam a rua e tinha uma feira onde colocavam várias barracas, onde principalmente imigrantes 

bolivianos vendiam comidas e bebidas típicas bolivianas, roupas, produtos de saúde tradicionais, 

brinquedos e outras mercadorias. Sempre tinha uma caixa de som em frente ao prédio onde estava 

localizada a campanha de saúde em que tocavam música, principalmente andina, e anunciavam 

em espanhol os serviços oferecidos dentro do mesmo prédio.  

A Campanha de Saúde dos Imigrantes quase sempre tinha um tema mensal (por exemplo, 

mês da saúde da mulher, mês das crianças, mês da saúde bucal, mês da dermatologia, etc.).  

Geralmente havia um médico geral (da Bolívia) fazendo consultas e um dentista (boliviano) 

fazendo exames básicos. E às vezes, dependendo do tema da campanha mensal, tinha uma 

especialista, por exemplo uma ginecologista ou dermatologista. Além das consultas com médicos, 

a campanha oferecia testes simples de glicemia e de pressão arterial. Nem todas as pessoas que 

passaram pela campanha queriam se consultar com os médicos, muitas vezes só queriam fazer 

monitoramento da pressão arterial e glicemia. Se queriam se consultar com um dos médicos, 

tinham que passar pela mesa de triagem para preencher um formulário. 

Por ser uma das poucas voluntárias na campanha que não era profissional em saúde e por 

poder falar espanhol, eu normalmente era designada para trabalhar na parte de triagem, para 

preencher os formulários necessários para consultas médicas com os pacientes e guardar seus 

resultados de pressão e glicemia para poder fazer seguimento. Tive que perguntar às pacientes 

sobre suas históricas médicas básicas bem como a razão porque queriam se consultar com os 

médicos. Também, a mesa de triagem tinha vários panfletos e documentos com informações sobre 

saúde, em espanhol e português (sobre sintomas e prevenção de tuberculose, prevenção e detecção 

precoce de cânceres ginecológicos, um guia nutricional, informações sobre o SUS, etc.). Sempre 

tinha uma cesta de produtos em saúde gratuitos (sempre tinha camisinhas masculinas e femininas, 

e às vezes tinha pentes, escovas de dentes e outras coisas).  

Devido ao meu trabalho voluntário na triagem da Campanha de Saúde dos Imigrantes, tive 

a oportunidade de falar com muitas imigrantes bolivianas sobre: suas histórias em saúde; as 

barreiras que elas enfrentam para acesso ao SUS; sobre os efeitos da migração em sua saúde; sobre 

suas experiências em serviços em saúde; e sobre preocupações e problemas de saúde que elas 

                                                
Imigrantes e da associação que organiza a campanha. Em vez de ser voluntária de triagem nesses eventos, eu pintava 
os rostos de crianças que visitavam nossa barraca e distribuía materiais para crianças colorirem com gizes de cera.  
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vivenciam.  Entreguei um cartão de visita com minhas informações e falei sobre meu estudo com 

muitas mulheres imigrantes bolivianas que passaram por minha mesa de triagem na campanha. 

Várias dessas mulheres ficaram em contato comigo pelo WhatsApp para tirarem dúvidas sobre a 

Campanha de Saúde dos Imigrantes ou o SUS, para fazer perguntas sobre o estudo ou para pedirem 

auxílio com agendamentos e outros assuntos. Algumas pediram para eu me encontrar com elas e 

nunca chegaram ao lugar e horário marcados. Só duas mulheres que conheci na campanha 

acabaram cedendo uma entrevista formal, Anita e Angela.  

 

1.2.5.4 O acompanhamento de interlocutoras em consultas médicas no SUS 

 A todas as minhas interlocutoras formais, ofereci acompanhá-las presencialmente em 

consultas médicas, na condição de intérprete de espanhol e português ou para dar companhia. Na 

realidade, a maioria das minhas interlocutoras não tinham muitas consultas ou exames médicos 

marcados na época da pesquisa. A maioria delas usaram serviços formais médicos (do SUS e 

particulares) de forma emergencial, com pouca frequência ou em épocas pontuais das suas vidas 

(como durante a gravidez). Duas das minhas interlocutoras, Angela e Noelia, por razões 

específicas, tinham que utilizar serviços médicos do SUS com bastante frequência na época da 

minha pesquisa e me convidaram para acompanhá-las em várias das consultas, exames e nos 

tratamentos que tinham marcados.  

Angela foi diagnosticada com câncer de útero (endometrial) avançado e estava esperando 

o início do seu tratamento no SUS quando eu a conheci. Ela queria ajuda com o português, auxílio 

para fazer perguntas que não sentia confortável fazer sozinha e queria companhia nas esperas 

longas para consultas. Acompanhei ela principalmente em consultas no centro oncológico e no 

centro de radiologia do Hospital Central do SUS, no Centro de São Paulo.  

Noelia pediu para eu acompanhá-la durante as consultas e exames de sua filha, Elisabeth, 

de 17 anos (que cumpriu 18 anos durante meu trabalho de campo). Elisabeth tem paralisia cerebral 

e quando conheci a família de Noelia, Elisabeth nunca havia acessado serviços do SUS e precisava 

de consultas e serviços de várias especialistas.14 Noelia pediu para eu acompanhá-la nas consultas 

                                                
14 Na área da biomedicina, a paralisia cerebral é uma causa comum de deficiência física nos primeiros anos da infância. 
Este é um termo que define um grupo não progressivo de desordens do desenvolvimento, movimento e da postura que 
são descritos como síndromes do desenvolvimento motor secundário a lesões ou anomalias decorrentes do cérebro na 
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de Elisabeth, para ser intérprete e também para eu ajudar a garantir que sua filha recebesse os 

encaminhamentos para especialistas necessários, bem como recebesse os equipamentos que 

precisava para assegurar a acessibilidade dela no mundo. Eu acompanhei Noelia e Elisabeth em 

cinco diferentes unidades de saúde, incluindo a UBS de referência delas no Centro de São Paulo, 

três diferentes unidades de especialistas e em uma clínica de fonoaudiologia.  

O acompanhamento de Angela, de Noelia e de Elisabeth em consultas médicas rendeu 

muitos dados ricos para entender melhor as experiências das mulheres imigrantes bolivianas em 

serviços de saúde no SUS e também deu a oportunidade para ter muitas conversas informais com 

essas duas interlocutoras sobre saúde, maternagem e em relação a outras experiências.  Nesta parte 

do meu campo, eu fui onde minhas interlocutoras foram (que normalmente foi para onde 

profissionais do SUS as encaminharam). Eu observava os espaços, como minhas interlocutoras 

eram tratadas nesses lugares por diferentes atores e como elas reagiam ao seu tratamento. Também 

tive a oportunidade de conversar com elas sobre como elas se entenderam nestes espaços 

biomédicos. Essa parte do campo requeria muita reflexão por minha parte como pesquisadora 

sobre os efeitos da minha presença no campo e como devia me apresentar e atuar em relação a 

minhas interlocutoras e a outros atores no campo.  

 

1.2.6 As entrevistas semiestruturadas  

Para conduzir as entrevistas semiestruturadas, um tópico guia com as questões e temas a 

serem tocadas foi utilizado (Gaskell, 2002). Algumas perguntas variaram de entrevista para 

entrevista dependendo das situações individuais e histórias particulares das minhas interlocutoras 

formais. Para possibilitar que as entrevistas acontecessem a partir de uma relação de maior 

intimidade, nunca marquei uma entrevista formal com uma interlocutora até me encontrar com ela 

pelo menos uma vez. Os encontros anteriores foram essenciais para que pudesse conhecer um 

pouco das minhas interlocutoras antes das entrevistas e, dessa forma, pude preparar o roteiro, 

adicionando ou alterando certas perguntas a serem feitas. Dessa maneira, os roteiros tinham 

perguntas específicas para cada interlocutora.  

                                                
fase inicial do seu desenvolvimento, sendo este um sintoma complexo com vários tipos e graus de envolvimento 
motor” (Zanini et al.,2009, p.375). 
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Todas as entrevistas formais foram executadas no lugar de escolha das interlocutoras. 

Quando elas comentavam onde queriam fazer a entrevista, sempre perguntava antes se poderíamos 

ter certo nível de privacidade e/ou anonimato (onde não teria pessoas conhecidas por perto) no 

espaço. Quatro das entrevistas foram conduzidas em cafés e lanchonetes. Duas foram executadas 

em uma sala privada da paróquia de San Buenaventura, duas foram conduzidas nas casas/oficinas 

das interlocutoras e uma foi realizada em um espaço privado ao ar livre, atrás de uma ONG que 

presta serviços a imigrantes.  

Antes de iniciar qualquer entrevista apresentei e li os Termos de Consentimento Livres e 

Esclarecidos (TCLE) em espanhol para as entrevistadas e dei a oportunidade para elas examinarem 

o documento e fazerem perguntas. Eu fiquei com uma cópia assinada por mim e pela entrevistada 

e as entrevistadas ficaram com outra cópia. Ojeda et al. (2011), recomendam que pesquisadoras 

deem cópias escritas do TCLE e que leiam também em voz alta os termos na língua nativa de 

interlocutoras imigrantes, para garantir que elas compreendam seus direitos e em que implica sua 

participação na pesquisa. Pesquisadoras não devem assumir que interlocutoras são alfabetizadas e 

devem oferecer a oportunidade para que cada participante faça perguntas sobre a pesquisa.  

Sempre perguntei se minhas interlocutoras preferiam fazer as entrevistas em espanhol ou 

em português. Todas escolheram ser entrevistadas em espanhol. Demarchi Villalón e Serrano 

(2018) afirmam que é fundamental para entrevistadas terem a oportunidade para falar em suas 

línguas nativas durante entrevistas, se preferirem, para que possam melhor entender as perguntas 

e para se expressarem melhor e relatarem suas experiências e opiniões de uma forma confortável 

e livre e com mais possibilidade de escolha das suas palavras. E também para terem controle sobre 

sua narrativa.15 

                                                
15 Enquanto todas as mulheres entrevistadas formalmente queriam conversar em espanhol, foi interessante notar quais 
palavras utilizaram em portugues. Só como um ponto de interesse, destaquei em negrita as palavras em portugues 
faladas durante as entrevistas citadas nesta tese. Acho notável mostrar como a migração afeta a língua nativa falada 
pelas imigrantes. Segundo Kerswill (2006) a migração tem profundas conseqüências sociolingüísticas, sendo que as 
pessoas migrantes são desarraigadas de estruturas sociais e sociolingüísticas familiares, tal vez formando uma minoria 
etnolingüística que deve relacionar-se sociolinguisticamente com pessoas no seu país/ comunidade receptor. É 
importante notar que muitas vezes, as palavras e frases em portuguese são palavras do âmbito biomédico ou para 
comidas mais comuns no Brasil de que na Bolívia que são faladas em portugues dentro das conversas em espanhol.   
 
 



 

52 

 

A entrevista formal mais curta foi de 48 minutos e a mais longa entrevista foi de duas horas 

e 15 minutos. Fiz as entrevistas formais de duas mulheres em duas partes. Todas as entrevistas 

gravadas foram transcritas na íntegra. 

Ofereci uma cópia das entrevistas individuais para todas as interlocutoras com as quais 

consegui manter contato. Como questão ética, este foi um passo importante para eu manter a 

confiança das minhas interlocutoras e dar uma oportunidade para elas terem certo nível de controle 

sobre suas narrativas, podendo negar a inclusão de certas palavras ou histórias delas no estudo, ou 

adicionar informações. Uma das entrevistadas mudou seu número de contato pouco depois de 

nossa entrevista formal e, sendo assim, não tive como oferecer uma cópia transcrita da sua 

entrevista para ela. Apenas três das mulheres entrevistadas individualmente quiseram encontrar-

se comigo (no lugar da sua escolha) presencialmente para eu entregar a cópia impressa da nossa 

entrevista. Esses reencontros foram muito ricos para receber atualizações sobre as vidas delas e 

para poder compartilhar mais com elas sobre como os dados etnográficos são utilizados. Uma das 

minhas interlocutoras formais pediu uma cópia da nossa entrevista pelo email e confirmou que 

recebeu o texto de uma forma segura. Duas das minhas interlocutoras formais disseram que 

queriam receber uma cópia da nossa entrevista fisicamente, mas quando perguntei sobre onde e 

quando queriam ir para eu entregar a cópia, não responderam. Enquanto consegue oferecer cópias 

impressas das entrevistas para elas antes do final de 2019, as últimas duas interlocutoras formais 

afirmaram que queriam uma cópia das nossas entrevistas, mas decidiram isso depois de que a 

pandemia de Covid-19 tomou força em São Paulo. Disseram que queriam esperar passar a 

pandemia para poderem me ver presencialmente. Não aceitaram cópias físicas enviadas ou digitais. 

Eu avisei que a tese com os dados das entrevistas seria publicada antes de eu poder entregar as 

cópias fisicamente, mas as duas afirmaram que queriam as cópias da entrevista mais para terem 

uma lembrancinha. Vou entregar essas cópias pessoalmente depois de tomar a vacina e quando for 

seguro (segundo fontes confiáveis) sair de casa e encontrar-me com pessoas para além daquelas 

com quem moro, sem máscaras. Das quatro mulheres que receberam uma cópia da entrevista 

individual, nenhuma delas pediu para mudar, acrescentar ou excluir qualquer dado do texto.  
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1.2.7 O grupo focal 

De acordo com Gondim (2002), o grupo focal é uma técnica de pesquisa que coleta dados 

através das interações grupais ao se discutir um tópico especial apresentado pela pesquisadora. 

Como técnica, exerce uma função intermediária entre a observação participante e as entrevistas 

em profundidade. Para Pelicioni (2001), o grupo focal pode ser utilizado na compreensão das 

diferentes percepções e atitudes em relação a um assunto. A essência do grupo focal se baseia na 

interação entre as participantes e a pesquisadora, que tem como objetivo adquirir dados 

fundamentados em uma discussão focada em tópicos específicos e diretos (por esse motivo, é 

chamado grupo focal). 

Apesar de existirem várias exceções, grupos focais não são comumente utilizados durante 

etnografias, que normalmente são baseados em observação participante e entrevistas 

(Mkandawire-Valhmu et al., 2009; Agar e MacDonald, 1995; Manias e Street, 2001; Nunes, 2016; 

Pires e Santos, 2019).  Brink e Edgecombe (2003), argumentam que grupos focais não podem ser 

técnicas etnográficas porque não tomam lugar em um contexto natural para as interlocutoras. Ao 

contrário, Suter (2000) argumenta que grupos focais são úteis como uma componente do trabalho 

de campo etnográfico, especialmente quando uma etnógrafa quer observar conversas entre 

interlocutoras que elas não necessariamente teriam organicamente em frente da pesquisadora no 

campo. Nestes casos é importante criar um ambiente natural e confortável para as participantes. 

Alguns autores (Pelicioni, 2001) sugerem que participantes em grupos focais normalmente 

se expressam com mais franqueza e liberdade em contextos que não conhecem outras participantes 

do grupo focal. Segundo Trad (2009), apesar de ser desejável que participantes em grupos focais 

não se conheçam, isso nem sempre é possível, especialmente no caso de pequenas comunidades. 

Isso foi o caso das mulheres participantes nas rodas de conversa deste estudo. Elas são de uma 

comunidade pequena de imigrantes bolivianas que fazem parte de uma pequena paróquia católica 

na periferia. Com tudo isso, a conversa entre as mulheres da paróquia no grupo focal não pareceu 

inibida por haver certa proximidade entre as outras participantes. Na realidade, muitas perguntas 

geraram conversas animadas em que compararam suas experiências, por exemplo em relação ao 

uso de medicinas tradicionais ou sobre como foram tratadas nas mesmas unidades de saúde (como 

são do mesmo bairro e muitas tinham a mesma UBS e o mesmo hospital de referência).  
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O grupo focal contou com oito participantes, todas mulheres imigrantes bolivianas, 

residentes de um bairro periférico de São Paulo. De acordo com Ressel et al. (2008), o número de 

participantes em grupos focais deve ser entre seis a 15 pessoas como um módulo recomendável. 

A dimensão de um grupo depende dos objetivos do estudo. Quando o propósito do grupo é para 

escutar o maior número de ideias possíveis, a melhor opção é organizar grupos maiores. No caso 

de se desejar analisar a temática na discussão com mais intimidade, deve-se optar por grupos 

menores. Optei por colocar um limite de oito participantes para poder aprofundar em tópicos com 

as participantes do grupo. 

A idade média das participantes no grupo focal foi 32,3 anos com um intervalo entre 27 a 

41 anos.  Já tinham uma média de 7,6 anos como imigrantes no Brasil com um intervalo de dois a 

dez anos. A quantidade média de filhos delas foi 2,5, com um intervalo entre um e quatro filhos. 

Seis das oito delas tinham ensino médio completo. Uma delas só estudou até o quinto ano do 

Ensino Fundamental e outra nunca estudou formalmente.  

Todas as participantes do grupo focal faziam parte de uma roda de conversa de mulheres 

imigrantes patrocinada e dirigida pela Ong Cruz em parceria com a paróquia de San Buenaventura. 

O grupo focal foi conduzido em um domingo pela tarde em agosto de 2018 em uma sala de 

recreação da paróquia de San Buenaventura. Havia trabalhadoras voluntárias da paróquia cuidando 

dos filhos das participantes durante o grupo focal. No início de uma das rodas de conversa, a 

facilitadora perguntou se oito mulheres da roda de conversa queriam voluntariamente participar 

em um grupo focal sobre suas experiências em maternidade e saúde. Expliquei um pouco sobre os 

temas que iam ser tocados e sobre o estudo em geral. As primeiras oito mulheres que se 

voluntariam saíram comigo para a outra sala. Ao chegarmos à sala, havia lanchinhos, suco e água 

para as participantes consumirem durante a conversa. Depois de eu ler em voz alta o TCLE em 

espanhol, dei tempo para elas lerem e fazerem perguntas; e todas elas assinaram o termo. Todas as 

participantes e eu sentamos em uma mesa larga e retangular. Elas comeram e beberam enquanto 

encheram um formulário anônimo em espanhol pedindo informações básicas como suas idades, 

quantidade de filhos, etc. Uma das mulheres pediu auxílio para preencher seu formulário, dizendo 

que não era boa para ler e escrever. Sentei com ela, li e escrevi as respostas que ela ditou para mim. 

Depois, iniciamos a gravação e as perguntas preparadas para o grupo focal.  

Usei um roteiro de perguntas baseado no tópico guia utilizado para desenhar as entrevistas 

semiestruturadas. Como eu sabia antes de desenhar o roteiro de perguntas que as participantes no 
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grupo focal seriam da mesma pequena comunidade, tentei não perguntar sobre doenças, 

procedimentos ou experiências específicas em relação à saúde para não gerar constrangimento 

entre as mulheres. Por exemplo, nas entrevistas semiestruturadas sempre fiz perguntas em relação 

ao acesso ou a experiências com o Papanicolau. Mas, no grupo focal, não fiz perguntas 

especificamente em relação a esse procedimento. Durante o grupo focal, fiz perguntas mais gerais 

sobre percepções das unidades de saúde, nutrição e comida, uso de tempo para cuidado na família, 

etc. A aplicação de perguntas mais gerais também foi uma estratégia para cobrir mais tópicos, 

sendo que tive um tempo limitado para conduzir o grupo focal. A conversa gravada durou uma 

hora.  

Para manter o anonimato das participantes do grupo focal, não vou incluir informações 

distintivas ou identificadoras sobre elas, como todas vêm de uma comunidade pequena em que 

seria fácil determinar quem é quem para funcionários ou outros membros da congregação da San 

Buenaventura. Uso a palavra participante com numeração de um a oito para identificá-las e suas 

palavras ao longo desta tese.  

 

 

1.2.8 O caderno de campo 

Enquanto estive no campo, às vezes fiz anotações soltas para lembrar-me de detalhes e 

palavras específicas com mais facilidade, mas normalmente fiz anotações em meu caderno de 

campo diretamente, no meu computador ao chegar em casa depois de ir no campo, com o propósito 

de não causar constrangimento para minhas interlocutoras. Às vezes tive que ir para mais de um 

local de campo no mesmo dia (especialmente nos fins de semanas quando algumas das minhas 

interlocutoras tinham tempo fora das oficinas de costura e frequentavam igrejas ou quando fiz 

trabalho voluntário na Campanha de Saúde dos Imigrantes). Nesses dias, entre ir para diferentes 

lugares de campo, eu encontrava um lugar privado para gravar minhas anotações faladas em inglês 

no meu celular antes de ir para o próximo local e transcrevia as gravações depois. A maioria do 

meu caderno de campo foi escrito em inglês com palavras e frases soltas em português e espanhol 

porque é assim que as anotações saem com mais fluidez para mim. Procurei escrever de uma forma 

mais fácil para que eu analisasse depois. Todas as anotações do campo e entrevistas foram 

coletadas e armazenadas no Evernote e permanecem protegidas por senha. 
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1.2.9 A organização e análise de dados 

Estratégias de codificação aberta e focalizada foram usadas para analisar o caderno de 

campo e transcrições das entrevistas semiestruturadas e o grupo focal. Conduzi uma codificação 

aberta linha por linha para identificar temas abrangentes, e uma codificação focalizada para 

identificar subtemas ou histórias específicas (Emerson et al., 1995). O caderno de campo e as 

transcrições das entrevistas foram lidas como um todo após a codificação, para encontrar quaisquer 

subtemas ou pontos relacionados que podiam ter sido perdidos durante a codificação. Também 

realizei uma pesquisa por palavras-chaves em relação a temas emergentes dentro do meu caderno 

de campo digitalizado e as entrevistas e o grupo focal transcritas no Evernote para garantir que 

nenhuma história fosse perdida na codificação de meus dados.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Esta pesquisa foi 

aprovada pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da UNIFESP dia 8 de março, 2017. O número 

do projeto (CAAE) é 62550316.8.0000.5505. 

 

1.3 A Pandemia de Covid-19 e Mulheres Imigrantes Bolivianas em São Paulo 

Antes do início da pandemia de Covid-19 em 2020 em São Paulo, eu havia fechado meu 

trabalho de campo e estava na fase da escrita desta tese. Apesar da crise caracterizada pela 

pandemia não ter feito parte do meu trabalho de campo, eu achei pertinente incluir um adendo 

sobre essa época da história do mundo, e especialmente no Brasil, assombrosa. É importante 

documentar os impactos da pandemia nas vidas de diferentes grupos sociais, incluindo as mulheres 

imigrantes bolivianas na Grande São Paulo. Também acho vital relatar um pouco sobre o clima 

político e social durante a análise de dados e o processo de escrita desta tese.  

Quando a fase vermelha foi implementada em meados de março de 2020 em São Paulo, 

entre ter meu filho em casa comigo o tempo todo (por causa do fechamento das escolas) e tentar 

escrever minha tese, foi importante, para mim, participar no ativismo da Equipe de Base Warmis 

e também seguir em contato com minhas interlocutoras que estavam em situações precárias. 

Algumas delas queriam ajuda para solicitarem o auxílio financeiro emergencial do governo, outras 

ficaram sem nenhuma renda porque perderam seu trabalho em costura e queriam auxílio para 

encontrar trabalho em costura de máscaras. Duas ficaram em contato comigo quando estavam sem 
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comida em casa para alimentar suas famílias. Trabalhei para vincular as que estavam com falta de 

comida a campanhas de solidariedade (incluindo a das Warmis) e ONGs. Fiquei repassando 

informações verificadas sobre editais para a costura de máscaras e sobre a questão do acesso ao 

auxílio emergencial e instituições especializadas que pudessem ajudá-las com essas situações 

difíceis e injustas. 

 Infelizmente, a pandemia de Covid-19, que segue com força até agora, agravou as 

desigualdades que elas enfrentam e as barreiras de acesso a cuidados humanizados e bons 

resultados em saúde. A lotação dos hospitais, a falta de trabalho digno,  a escassez de auxílio 

financeiro impactante e contínuo, o isolamento físico, o acesso físico inconsistente e às vezes 

inexistente aos espaços comunitários (como igrejas e parques), o perigo da circulação pela Grande 

São Paulo e a Covid-19 afetou e segue afetando a qualidade de vida e a saúde das mulheres 

imigrantes bolivianas e suas famílias na Grande São Paulo.  

Em maio de 2020, recebi uma mensagem de Noelia pedindo auxílio para achar seu irmão 

e cunhada que foram internadas por complicações de Covid-19. Noelia, seu marido, Ignacio, e sua 

filha, Elisabeth, moram numa oficina no Centro de São Paulo com a família do irmão da Noelia. 

Elisabeth também tinha sintomas da doença, tais como tosse e dores corporais, mas não tinha 

problemas mais graves então não pediram um teste de Covid para ela na UBS de referência. O 

irmão e a cunhada de Noelia se apresentaram juntos no hospital de referência por problemas 

respiratórios.  Foram internados em dois diferentes hospitais por causa da lotação das UTIs.  O 

irmão dela foi internado em um dos hospitais de campanha16 e a cunhada em um hospital fixo no 

Centro. Noelia recebeu notícias sobre eles só à noite depois de terem sido internados, mas falou 

que não entendeu bem as informações que foram relatadas para ela porque não entendeu muito 

bem o português. Ela entendeu que o irmão dela estava em uma situação estável, mas outro médico 

ligou e relatou que o estado da sua cunhada estava se agravando e que ia ser uma noite difícil para 

                                                
16 No contexto das épocas com maior lotação nas UTIs dos hospitais de São Paulo durante a pandemia de Covid-19, 
como medida provisória, foram construídos os hospitais de campanha. Segundo Dantas Anjos et al. (2020), o termo 
hospital de campanha faz referência aos campos de batalha, muitas vezes são utilizados em circunstâncias de 
catástrofes, acidentes graves e epidemias. Os hospitais de campanha são estruturas simples, temporárias, destinadas à 
organização e à oferta de leitos hospitalares.  
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ela. Noelia me ligou a manhã depois pedindo auxílio para eu encontrar sua família hospitalizada 

(porque não entendeu de quais hospitais os médicos haviam ligado) e para saber mais informações 

sobre seus estados clínicos.  

Fui fazendo uma busca online dos hospitais possíveis onde seu irmão e sua cunhada podiam 

estar internados. Acabei ligando várias vezes para os diferentes hospitais. Consegui encontrar em 

qual hospital estava o irmão de Noelia com bastante facilidade porque sabíamos que ele estava no 

hospital de campanha que estava atendendo pessoas do Centro. Infelizmente, além de confirmar 

que o irmão da Noelia estava vivo e internado no hospital, não podiam me dar mais informações 

sobre o estado dele para repassar para Noelia. A busca pela cunhada de Noelia foi mais difícil. 

Fiquei quase quatro horas tentando ligar para diferentes hospitais do SUS no Centro de São Paulo 

para encontrá-la.  Ao ligar para os hospitais, sempre era transferida de um departamento para outro. 

Duas vezes em dois diferentes departamentos em diferentes hospitais recepcionistas me pediram 

para ligar depois porque estavam “sem sistema no momento.”   

Em um dos hospitais, fui transferida para o departamento onde estavam cuidando de 

pacientes com Covid-19. A enfermeira com quem falei disse que reconheceu o nome da cunhada 

de Noelia, mas não estava sendo tratado no momento. Ela perguntou em voz alta se a cunhada de 

Noelia já havia tido alta ou se talvez tivesse morrido. Ela me transferiu para outra recepcionista, 

que afirmou que a cunhada de Noelia nunca esteve naquele hospital. Finalmente, achei a cunhada 

da Noelia em um hospital no Centro de São Paulo. A recepcionista confirmou que a cunhada da 

Noelia estava sendo tratada lá e que estava viva. Relatou que não podia me dar mais informações 

por eu não ser da família dela. Ela disse que o médico que estivesse atendendo na UTI deveria 

ligar para Noelia de novo mais tarde naquela noite. Tentei explicar que Noelia solicitou que eu 

pedisse informações sobre sua cunhada, porque ela não entende muito bem o português. Perguntei 

se havia um intérprete ou alguém que pudesse falar em espanhol com Noelia na próxima ligação. 

A recepcionista falou que não tinham como dar esse serviço. Pediu meu número de contato como 

um alternativo ao contato da Noelia, mas falou que eu provavelmente não receberia nenhuma 

ligação por não ser familiar da paciente.  

Relatei todas as informações para Noelia e ela falou que estava aliviada por saber, pelo 

menos, que sua cunhada estava viva. Ela não recebeu outra comunicação sobre sua cunhada até a 

noite do dia seguinte. Felizmente, ambos, o irmão e a cunhada da Noelia se recuperaram e 

receberam alta dos hospitais dentro de duas semanas.  
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Os dois hospitais onde o irmão e a cunhada de Noelia estavam internados localizam-se no 

Centro de São Paulo, que tem uma concentração alta de falantes de espanhol. O subfinanciamento 

do SUS e a necropolítica no Brasil durante a pandemia impossibilita a acessibilidade plena de 

populações estruturalmente vulneráveis como imigrantes de baixa renda a cuidados em saúde 

humanizados.  O pessoal dos hospitais não tinha tempo, recursos ou a organização para contemplar 

a acessibilidade linguística das pessoas imigrantes nos hospitais durante a fase emergencial. Como 

será revelado nesta tese, muitas unidades de saúde não têm esses recursos ou tempo durante épocas 

não emergenciais. É imprescindível relatar estas informações sobre as experiências e as condições 

vividas por minhas interlocutoras durante a pandemia de Covid-19. Agora e depois da pandemia, 

é e será uma luta difícil para resgatar, reforçar e avançar as iniciativas, programas e políticas de 

acessibilidade das pessoas imigrantes no SUS e a recursos públicos em geral.  

 

1.4 A Organização dos Capítulos 

Os objetivos deste texto são documentar as experiências das mulheres imigrantes 

bolivianas em maternagem e cuidados em saúde da família na Grande São Paulo. Através desta 

documentação, busco identificar as barreiras aos cuidados em saúde humanizados deste grupo, 

bem como os efeitos da falta de acesso ou do acesso limitado a cuidados. Demonstro como o 

projeto do desmonte do SUS e a necropolítica têm impactos profundos no acesso a serviços em 

saúde formais das minhas interlocutoras e na qualidade de suas vidas. Procuro conhecer os 

impactos da migração na saúde das minhas interlocutoras e suas famílias e na sua possibilidade 

de cuidar dos seus filhos da forma que desejam. Por uma lente focada nas forças estruturais, viso 

demonstrar como as violências e a disparidade social enfrentadas muitas vezes por mulheres 

imigrantes bolivianas na Grande São Paulo são causadas e/ou exacerbadas por suas condições de 

trabalho e moradia, o xenorracismo e a desigualdade de gênero.  

A estrutura desta tese se baseia nos temas emergentes e predominantes que aparecem ao 

longo dos percursos da pesquisa no trabalho de campo. A tese é composta de quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, abordo as diferentes maneiras pelas quais as interlocutoras deste 

estudo percorrem o acesso à saúde e como praticam cuidados em saúde tanto dentro quanto fora 

do SUS. Através de uma lente da vulnerabilidade estrutural, realço as barreiras específicas que 

elas enfrentam para cuidar delas mesmas e de suas famílias, por suas posicionalidades como 
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mulheres imigrantes bolivianas, não-brancas e de baixa renda.  As experiências das minhas 

interlocutoras revelam as barreiras que muitas mulheres imigrantes enfrentam para acesso a 

cuidados em saúde dignos e como as vulnerabilidades que vivenciam às vezes empurram elas ou 

as deixam sem opções para além de utilizar alternativas aos serviços do SUS, as quais 

frequentemente são enganosas, caras e/ou perigosas.  

O segundo capítulo trata das experiências das minhas interlocutoras na maternagem. 

Documento a grande abrangência do trabalho delas como mães, incluindo o trabalho reprodutivo, 

o trabalho remunerado e o trabalho em cuidado não pago. Analiso como a migração, os papéis de 

gênero, as histórias pessoais, e o contexto de trabalho remunerado e moradia afetam a construção 

de redes de apoio e a prática e a natureza de cuidado da família delas. Revelo diferentes obstáculos 

que minhas interlocutoras enfrentam para praticarem a maternagem do jeito que desejam e as 

vantagens e desvantagens que elas sentem por terem migrado em relação a criação dos seus filhos. 

No terceiro capítulo descrevo as experiências das minhas interlocutoras com a espera pelos 

serviços do SUS (ambas dentro das unidades e para encaminhamentos para consultas com 

especialistas, para realizar tratamentos e exames). Por analisar suas experiências com as esperas 

no SUS, revelo como o desmonte do SUS, através de cortes de financiamento, má administração 

e considerável falta de pessoal qualificado afeta as vidas das minhas interlocutoras. Demonstro 

como a violência estrutural da espera afeta no quando, no como e se elas têm acesso a ou usam 

serviços de saúde públicos ou privados. Documento como estas esperas impactam a saúde e a 

qualidade de vida desse grupo e as diferentes maneiras que elas enfrentam e resistem às esperas 

no SUS. Finalmente, exploro como suas posicionalidades como mães imigrantes de baixa renda 

impactam em suas vivências e percepções da espera no SUS, e como a experiência delas pode ser 

diferente das pessoas nativas do Brasil.  

No quarto capítulo, detalho alguns tipos de violência cotidiana que minhas interlocutoras 

e suas famílias enfrentam, tais como assaltos na rua e de oficinas, bullying e xenorracismo nas 

escolas e violência de gênero com um foco na violência doméstica. Demonstro como nos casos de 

assaltos e violência nas ruas e nas escolas, a maioria das vezes o instinto para se proteger faz com 

que as pessoas sintam que têm que ficar em casa (que na maioria das vezes para minhas 

interlocutoras é a oficina).  Com tudo isso, através de uma análise de espaço e lugar, mostro como 

a organização de muitas oficinas pode criar certas vulnerabilidades para outros tipos de violência, 

principalmente violência de gênero. Enquanto descrevo as experiências das minhas interlocutoras 
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com a violência cotidiana, documento como elas lidam com, combatem e resistem à violência. 

Abordo os efeitos da violência na saúde das minhas interlocutoras e mostro como o setor de saúde 

é um espaço privilegiado para identificar e auxiliar as mulheres imigrantes que enfrentam 

diferentes tipos de violência cotidiana.  

Por último, nas conclusões, volto às perguntas iniciais e aos argumentos centrais 

sustentados nos capítulos, expondo as reflexões finais. Discuto as limitações deste estudo e faço 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2 BUSCANDO A SAÚDE- ACESSO E BARREIRAS A CUIDADOS EM SAÚDE 

DENTRO E FORA DO SUS 

Conheci Angela na Campanha de Saúde dos Imigrantes em abril de 2018. Ela tinha 

resultados de exames médicos em mãos e queria consultar com um médico que falasse espanhol 

sobre os resultados. Ela havia sido diagnosticada com câncer de útero e estava esperando começar 

seu tratamento sem saber quando realmente iria iniciar. Estava ansiosa porque ninguém lhe havia 

explicado o diagnóstico nem como seria o tratamento. Ela disse que foi horrível não poder entender 

o que os médicos estavam falando, só escutou a palavra “câncer” e sabia que era uma coisa séria.  

Depois dela passar pelo médico da clínica, eu falei com ela sobre minha pesquisa e que, se 

quisesse, eu poderia acompanhá-la em suas consultas para que eu fosse sua intérprete. Angela 

parecia estar com receio, porém disse que gostaria de me ter como acompanhante em suas 

consultas e me passou seu número de WhatsApp para mantermos contato. Enviei uma mensagem 

para ela na mesma noite, mas ela não respondeu. Ela somente entrou em contato comigo um mês 

depois, quando tivera sua primeira consulta na área de radiologia do Hospital Central no Centro 

de São Paulo. Ela estava com sua sobrinha de 17 anos. Por acidente, Angela me passou o endereço 

para encontrá-la na oncologia em vez da radiologia. Recebi uma mensagem para avisar-me que 

ela já estava entrando na consulta de radiologia. Enquanto ela estava na consulta, eu encontrei o 

prédio de radiologia e consegui me encontrar com Angela ao sair de sua consulta.  Ela parecia 

triste. Perguntei como tinha sido e ela contou que ainda estava confusa sobre o diagnóstico e como 

seria o tratamento. Ela apenas sabia que iam chamá-la em algum momento para iniciar a 

radioterapia e que teria que ir para uma consulta com uma oncologista ginecológica na semana 

seguinte.  

A sobrinha de Angela perguntou quem eu era e expliquei um pouco sobre minha área de 

atuação e minha pesquisa. Também falei sobre como eu havia trabalhado com pacientes com 

câncer antes na Associação Americana Contra o Câncer. Angela me olhou e perguntou nesse 

momento sobre quanto tempo demora para perder o cabelo depois de iniciar o tratamento da 

radioterapia. Eu expliquei que como a radioterapia é um tratamento local, normalmente ela só 

causa a perda de cabelo da cabeça se o tratamento for diretamente na cabeça. Expliquei que a 

maioria das vezes é a quimioterapia que causa a perda de cabelo, mas nem todas as quimioterapias 

fazem isso. Angela falou que queria fazer essa pergunta para a radiologista na consulta, mas estava 
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muito nervosa e também a médica estava falando rapidamente em português e não se sentia 

confortável em interrompê-la.  

Angela contou que a sobrinha dela não podia perder mais escola para acompanhá-la em 

suas consultas e sua irmã não podia perder o trabalho de dia para acompanhá-la.  Ela disse que 

tinha dois filhos adultos, um deles estava na Bolívia e outro que estava em São Paulo. Este último 

tinha 19 anos e não podia perder horas de trabalho na oficina onde ele trabalhava para acompanhá-

la. Ela falou que seria bom ter alguém como eu, de vez em quando, para acompanhá-la e fazer as 

perguntas para as quais ela queria respostas, mas tinha medo de expressar. Foi assim que comecei 

a acompanhar Angela nas suas consultas e no seu caminho para tratar a doença que definiu suas 

experiências em saúde nessa época.  

É importante compreender o acesso ao cuidado e o processo de se inserir e passar por 

serviços, bem como o momento de achar e/ou conseguir tratamentos, serviços ou produtos em 

saúde para imigrantes no seu país receptor. As experiências das interlocutoras deste estudo, 

mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo, em cuidados em saúde revelam a diversidade 

em termos de acessibilidade e qualidade de atendimento recebido entre elas, dependendo de suas 

situações únicas de trabalho, moradia, localização, nível de educação, habilidades linguísticas, 

idade, de sua situação de saúde e de seus familiares, raça/etnia, quantidade e idade dos filhos e 

apoio familiar. Estes elementos podem se expressar como vulnerabilidades numa sociedade 

desigual como a da Grande São Paulo e afetam o cuidado e os resultados em cuidados em saúde 

destas mulheres. 

Na antropologia médica, o termo violência estrutural tem sido utilizado para destacar as 

disparidades e para identificar padrões socialmente estruturados de miséria e de doença entre 

grupos populacionais, desde saúde mental, violência doméstica, mortalidade infantil, abuso de 

substâncias e doenças infecciosas (Cruz Neto, 1999; Peres, 2004; Meneghel et al., 2011; Zanello 

e Silva, 2012; Raup e Adorno, 2011; Farmer et al., 2004). Muitas destas análises da violência 

estrutural incluíram fatores culturais como a desigualdade de gênero, a homofobia e o racismo. 

Entretanto, segundo Quesada et al. (2011), na prática, o conceito de violência estrutural tem sido 

utilizado sobretudo para destacar as forças materialistas que perpetuam a injustiça econômica e a 

opressão de classe. 

De acordo com Quesada et al. (2011), o termo "vulnerabilidade" é útil para ampliar as 

percepções econômicas, materiais e políticas da violência estrutural para abranger mais 
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explicitamente as fontes não só político-econômicas, mas também culturais e idiossincráticas de 

sofrimento físico e psicodinâmico. Como citados por Quesada et al., estas incluem: discursos 

historicamente distintos de normatividade e ética (Foucault, 2019); as hierarquias sociais, 

sustentadas por taxonomías simbólicas de valor (Bourdieu, 2000); e a interseção da patologia 

médica individual e da história pessoal de exclusão social (Biehl, 2005). Para Quesada et al., a 

vulnerabilidade estrutural é uma posicionalidade.  

Designar mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo como um grupo 

estruturalmente vulnerável não implica que a migração de indivíduos deste grupo provoca uma 

vida ou um contexto vivido de sofrimento e trauma automaticamente (Branco Pereira, 2018). A 

vulnerabilidade de um indivíduo é produzida por sua localização em uma ordem social hierárquica, 

suas redes de relações distintas e efeitos de poder. Sendo assim, os indivíduos são estruturalmente 

vulneráveis quando estão sujeitos à violência estrutural. E isso inclui a interseção dos seus atributos 

pessoais (como aparência, habilidades físicas e cognitivas e afeto) com valores culturais e 

estruturas institucionais.  

A vulnerabilidade de muitas mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo é 

exacerbada por suas interações, muitas vezes como trabalhadoras economicamente marginalizadas 

em uma sociedade que desvaloriza seu valor individual e cultural. Essa desvalorização é uma 

experiência rotineira, vivida e compartilhada por imigrantes racializados em todo o Brasil (Milesi 

et al., 2018; Pennetta e Neumann, 2020; Cruz Neto, 2017; Morais, 2019). 

É importante notar que a vulnerabilidade estrutural varia de acordo com a classe, status de 

regularização migratória, estereótipos racializados, gênero e sexualidade de indivíduos. Ao 

implicar condições sociais, a vulnerabilidade estrutural enfrenta essas variáveis e critica a 

conceituação das imigrantes bolivianas como uma "população de risco", que insiste que os 

indivíduos se envolvem em práticas de risco com uma conotação neoliberal de culpa individual e 

coletiva/cultural que os acompanha (Quesada et al., 2011). 

Um diálogo com o conceito de vulnerabilidade estrutural é especialmente útil neste 

capítulo, pois por documentar como minhas interlocutoras buscam pelos cuidados em saúde dentro 

e fora do SUS, bem como as barreiras linguísticas, culturais e socioeconômicas que enfrentam para 

o acesso humanizado à saúde, posso revelar como sua posicionalidade como grupo estruturalmente 

vulnerável é frequentemente exacerbada por suas posições individuais em hierarquias sociais e 

suas histórias pessoais de exclusão social e/ou traumas. 
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Neste capítulo, através de dados etnográficos, procuro revelar como minhas interlocutoras, 

mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo, buscam pelo acesso à saúde e praticam o 

cuidado tanto dentro quanto fora do SUS. Por detalhar essas experiências, vou revelar as barreiras 

que as interlocutoras enfrentam para acesso a cuidados em saúde dignos e demonstrar como a 

vulnerabilidade que vivenciam às vezes apresenta alternativas aos serviços do SUS que são 

enganosas, caras e/ou perigosas.  

Na primeira seção deste capítulo, Profissionais em Saúde do SUS e Acessibilidade das 

Imigrantes, começarei por discutir as experiências das interlocutoras com agentes comunitários de 

saúde do SUS, que é um programa importante para a inserção da população imigrante no sistema. 

Destacarei os sucessos na integração de indivíduos desse grupo no SUS e as deficiências na 

capacitação dos agentes e o alcance do programa para este grupo. Em seguida, abordarei a presença 

de profissionais médicos bolivianos e outros imigrantes no SUS. Mostrarei como sua inclusão 

pode ajudar a remover ou suavizar certas barreiras enfrentadas pelas mulheres imigrantes que 

utilizam os serviços do SUS, mas também vou destacar como a incorporação desses profissionais 

imigrantes não é uma resolução total para a exclusão dos imigrantes no sistema de saúde. Depois, 

detalharei como as barreiras linguísticas afetam o acesso das mulheres imigrantes bolivianas à 

saúde e a importância dos profissionais de saúde bilíngues para algumas das interlocutoras deste 

estudo.   

Na segunda seção, Alternativas à biomedicina dentro e fora do SUS, detalharei as 

experiências das interlocutoras com alternativas à biomedicina na área da saúde na Grande São 

Paulo. Ao relatar como minha interlocutora, Angela, buscou e acessou opções alternativas aos 

tratamentos biomédicos do SUS para câncer, procuro mostrar como o acesso precário à saúde e as 

experiências negativas de saúde envolvendo má comunicação em ambientes clínicos podem dar 

peso à desinformação em saúde ou informações de saúde incompletas. Em seguida, examinarei o 

uso e a importância da medicina tradicional para muitas das minhas interlocutoras, as barreiras que 

elas enfrentam para utilizar esse tipo de medicina no Brasil, bem como a falta de inclusão da 

população imigrante boliviana nas PICS (Práticas Integrativas e Complementares) dentro do SUS. 

Em seguida, examinarei como o desmonte do SUS, que exacerba as barreiras ao acesso integral e 

digno à saúde pública, juntamente com poucas oportunidades de trabalho digno para imigrantes 

bolivianas no contexto cultural neoliberal atual do Brasil, criam uma abertura para opções de 

cuidados em saúde privados caros, perigosos e/ou enganosos. Vou focar em produtos de saúde de 
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corporações de marketing multinível e seus efeitos nas vidas de minhas interlocutoras, suas 

famílias e suas comunidades.  

Na secção final, Xenorracismo e Saúde, através das experiências discriminatórias em saúde 

que foram relatadas por minhas interlocutoras e duas instâncias que presenciei enquanto lhes 

acompanhava em consultas médicas, mostrarei os impactos negativos da discriminação nos 

resultados em saúde e bem-estar das mulheres imigrantes bolivianas na região da Grande São 

Paulo. Através de suas experiências diversas com o xenorracismo documentadas nessa seção, 

procuro revelar como as vulnerabilidades sofridas por essa população de mulheres imigrantes que 

culminam em uma falta de acesso a cuidados e/ ou maus resultados em saúde devem ser abordadas 

tanto politicamente quanto em encontros clínicos individuais (Quesada et al., 2011).  

 

2.1  Profissionais em Saúde do SUS e Acessibilidade das Imigrantes 

2.1.1 Agentes Comunitários 

A maioria dos estudos contemporâneos sobre a inserção da população migrante no SUS 

aponta a importância dos agentes comunitários (Steffens e Martins, 2016; Losco e Gemma, 2019; 

Martes e Faleiros, 2013; Goldberg e Silveira, 2013; Dias, 2019; Madi et al., 2009; Martin et al., 

2018; Carneiro Junior et al., 2011). Segundo Martin et al. (2018), os agentes comunitários têm um 

papel muito importante e único na promoção da saúde da população imigrante em São Paulo. 

Como os agentes comunitários devem residir na mesma região circunscrita pela área de 

abrangência da UBS, além de morar na mesma área dos usuários da unidade, eles pertencem à 

mesma comunidade. Sendo assim, as relações de confiança são firmadas e fortificadas. Agentes 

comunitários têm mais possibilidade do que outros profissionais de saúde em compartilhar 

vivências e construir vínculos com a população, facilitando o acompanhamento contínuo da saúde 

e encorajando a confiança no SUS. Agentes comunitários são imprescindíveis para a integração 

das pessoas imigrantes no SUS e na sociedade brasileira haja vista as condições diferenciadas que 

possuem no acolhimento da população imigrante, que muitas vezes está “invisível” por diversas 

razões, seja pelas condições em que vivem no país de destino, seja por sua documentação ou seja 

por seu trabalho em condições precárias. 
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Monica, por exemplo, só conheceu sua UBS porque agentes comunitários chegaram à 

oficina onde ela morava. 

Sam: ¿Y cómo aprendió sobre el sistema de salud aquí? … 
Monica:  Yo trabajaba cerca de un puesto de salud… entonces había agentes que venían a visitar las 
casas. Y allí es donde ella hablaba la, como se dice, la señorita del puesto de salud. Ella me decía, 
“Ándale al puesto de salud para recibir tu cartoncito porque tienes tus hijas y cualquier cosa va para 
allá.” Entonces por ella he recibido este cartón SUS y através de esto mis hijas también fueron 
atendidas.  

Segundo Losco e Gemma (2019), em um contexto da organização de novas zonas 

territoriais, no qual grupos populacionais específicos demonstram, produzem e reproduzem suas 

características e particularidades na área, há uma forte volatilidade na criação de vínculos com o 

território. Essa fluidez complica a continuidade de uma ligação entre a unidade de saúde e as 

pessoas que habitam seu território de serviços. Sendo assim, ao participar ativamente dessa 

dinâmica, os agentes comunitários se tornam sujeitos promotores de saúde e facilitadores dos 

vínculos de confiança indispensáveis para o prosseguimento do cuidado em saúde do SUS.  

Por causa da competição entre oficinas e a instabilidade dos empregos, as pessoas 

imigrantes que trabalham e moram em oficinas acabam se mudando com certa frequência 

(Goldberg, 2014). No SUS, uma mudança de residência pode significar uma nova UBS e hospital 

de referência e a mudança pode alterar a acessibilidade ao SUS para esses indivíduos que não 

conhecem a nova área ou podem desistir da utilização dos serviços. Para Monica, os agentes 

comunitários são quem a tem ajudado a entender melhor como funciona o SUS, para seguir 

utilizando os serviços depois da mudança para outro bairro. Eles também são a fonte de informação 

para ela saber quando e a qual tipo de unidade ela deve ir ao ter problemas de saúde. Além disso, 

agentes comunitários a ajudam a manter a confiança no sistema de saúde, especialmente depois de 

uma experiência traumática (o que será detalhado neste capítulo) que ela teve na hospitalização do 

seu marido: 
Monica: Me ayudaron (os agentes comunitarios) mucho, pero de allí ya me mudé a otra casa y tenía 
que venir aquí a Belém. Hay otro SUS (UBS) aquí también. A mi…. a mí me han enseñado (os 
agentes comunitarios) a ir para allí.  
Sam: ¿Y los agentes van a tu casa ahora?  
Monica:  Si, están constantes preguntando qué es lo que tengo. Qué si hay alguien que está enferma 
en la familia... siempre están allí.  
Sam: ¿Tienen confianza?  
Monica: Claro, pero yo les digo, hasta ellos les digo, “No quiero ser mandado al hospital.” Y ellos 
dicen, “No. Si estás enferma, vas a tener que ir al hospital. Si, ¿no? Pero cualquier cosa que tienes, 
vas al puesto de salud y allí te pueden encaminar al hospital. Si no es grave, no es necesario que tú 
vayas por cualquier cosa al hospital. Va al puesto de salud.”  
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Os agentes comunitários são importantes para promover o início e a adesão a tratamentos 

e cuidados em saúde. Para muitas das mulheres que trabalharam em oficinas, às vezes aderir aos 

tratamentos ou obter resultados de exames médicos significa uma perda de dinheiro por conta das 

horas de ausência no trabalho. É comum os donos das oficinas não concederem o tempo às 

trabalhadoras para voltarem às unidades de saúde. Em situações sérias, os agentes comunitários 

foram direto para as residências (muitas vezes as próprias oficinas) dos usuários para lembrá-las 

que têm que voltar às unidades de saúde. Quando Liliana perdeu muito peso em pouco tempo e 

sentiu cansaço constante ela foi consultar na sua UBS sobre seus sintomas.  Lá, o médico pediu 

exames de sangue. Embora, por conta da falta de tempo concedido no trabalho para poder voltar à 

UBS, ela não tenha regressado para saber os resultados dos exames. Na realidade, ela tinha anemia 

aguda e níveis baixíssimos de ferro no sangue que ameaçavam sua vida. 

Liliana: Entonces yo fui a hacer algunos análisis de sangre… y fui al puesto de aquí. Y no me 
acuerdo el nombre del puesto, más allí hice examen de sangre… y de allí a… de 15 a 30 días te dan 
el resultado y entonces yo hice ….  Y de allí yo no fui a recoger el resultado del examen por causa 
del trabajo…entonces no fui y lo dejé así.  Hasta un día alguien viene del puesto de salud 
buscándome “¿Donde se encuentra esta persona?” 
Sam: ¿Como el agente comunitario?  
Liliana: Si. Y entonces me vino a buscar…Y dijeron, así me llamaron, bueno, “Te están buscando 
en el puesto.” Y yo dije “¿en el puesto?” y salí de allí.  Y me han dicho que yo tuve que ir a recoger 
el examen. Y me preguntaron “¿Tú eres tal persona?” Y yo dije “Sí.”  “Tienes que ir al médico hoy 
mismo.” me han dicho. Y yo dije “¿Más por qué? ¿Que ha pasado?” Y dijeron, “Estás muy mal. 
Tienes anemia aguda.”. Y después yo fui al puesto, pero fue al día siguiente. Y allí descubrí que 
tuve anemia. Y ahí comencé a tratar la anemia.  

Infelizmente, muitas vezes ainda que uma agente comunitária chegue às oficinas de 

costura, especialmente em casos de oficinas que tem condições de trabalho análogo a escravidão 

ou oficinas não regularizadas em geral, os donos não permitem a entrada de agentes comunitários. 

No estudo de Losco e Gemma (2019), em que entrevistaram diretamente os agentes comunitários 

da UBS dò Bom Retiro, no Centro de São Paulo, os profissionais de saúde entrevistados relataram 

que, por conta da condição jurídica, por serem indocumentados e pela exclusão social enfrentada 

em geral, existia uma grande apreensão por parte dos donos das oficinas de costura em deixar que 

a equipe de saúde entrasse em algumas oficinas para cadastrar as famílias que nelas residiam.  

 Quando Victoria estava grávida e em situação de trabalho análogo a escravidão, enfrentou 

uma situação em que a dona da oficina onde trabalhava e morava não deixou os agentes 

comunitários de saúde entrarem.  
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Victoria: Yo esquecí de mi salud... En la oficina para nada, ni agente comunitaria podía entrar. Mira 
cómo era así. 
Sam: ¿No dejaron? 
Victoria: No. Ellas no abrieron. Como yo estaba grávida decían, “Hay una persona que está 
grávida.” Porque yo ya había ido a hacerme una prueba de sangre para ver si estaba mismo. Y yo 
ya había contado que vivía en tal rua. Yo estaba registrada. Pero allí dijeron (a dona da oficina) 
“¡No!” “Que puede ser aquella chica.” (os agentes comunitarios falando) Después no se importaron 
(os agentes comunitarios), creo. Y ya no volvió. Después yo fui, mira, yo fui durante mi embarazo. 
Yo fui sólo cinco veces. 

Victoria explicou que a ela não foi concedido tempo pela dona da oficina onde ela 

trabalhava e morava para ir regularmente às consultas de pré-natal. Embora, quando os agentes 

comunitários apareceram na oficina para promoverem sua aderência ao pré-natal, a dona não os 

deixou entrar. Quando os agentes não vieram mais e nem insistiram em vê-la, Victoria afirmou se 

sentir ressentida porque sentia que não se importaram com ela. Ela considerava que os agentes 

comunitários deveriam ter insistido mais em entrar na oficina, talvez a dona da oficina a liberaria 

para sair. Legalmente, os agentes comunitários não podem insistir em entrar em espaços privados 

e além de voltar a pedir para entrar de novo outro dia, eles não possuíam muitas opções (Santos, 

2013).  

Outra situação que ocorreu foi a falta de capacitação dos agentes comunitários para 

reconhecer situações precárias que podem demandar atenção médica mais urgente. Agentes 

comunitários chegaram à oficina no Centro de São Paulo onde Noelia trabalhava e morava com 

sua família em março de 2018.  Elisabeth, a filha da Noelia, que tinha 17 anos na época, tem 

paralisia cerebral, e estava sem nenhum serviço para acessibilidade nem inclusão em São Paulo. 

Sua habilidade de escutar estava piorando e estava perdendo mobilidade. Também, não estava 

cadastrada na escola. Ela não podia ter acesso aos serviços médicos específicos (como fisioterapia 

ou fonoaudiologia) ou ter contato com a servidora social da UBS para ter acesso aos serviços para 

inclusão das pessoas com deficiências sem uma consulta inicial com a pediatra na UBS. Os agentes 

comunitários a conheceram e foram informados sobre sua deficiência. Todavia, só marcaram a 

consulta geral para seis meses depois. Noelia e seu marido, Ignacio, não se sentiam confortáveis, 

nem pensavam que era uma opção ir até a UBS no Centro de SP para solicitar uma consulta mais 

cedo. Eu conheci Noelia e sua família e ficamos de acordo que íamos tentar ir para a UBS juntos 

na próxima semana para ver se poderíamos insistir em a Elisabeth ter uma consulta geral mais 

cedo para poder ser encaminhada para outros serviços. No dia depois do meu primeiro encontro 

com Noelia, eu fui a um evento acadêmico/médico sobre a migração e saúde no Centro de São 
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Paulo. Sem saber, eu estava sentada literalmente ao lado da diretora da UBS do bairro da Noelia. 

Ela se apresentou no evento e, depois do evento terminar, falei com ela para ver se ela poderia me 

ajudar a antecipar a consulta da Elisabeth. Ela falou que não entendeu porque a consulta foi 

agendada pelos agentes comunitários tão tardiamente, pois a Elisabeth tem uma deficiência e 

deveria ser priorizada. Ela pediu para eu passar os dados da Elisabeth para ela mudar a data. Depois 

de pedir permissão da Noelia, enviei os dados e a consulta foi remarcada para a semana seguinte.  

Sam: Cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que ellos (os agentes comunitários) habían marcado una 
consulta para la Elisabeth pero para cinco meses, cuatro meses después de que te conocí.  
Noelia: Si. Ya no sé qué era, si era para evaluación o si era para consulta médica. Solamente era 
consulta médica en la (na UBS) … Solamente algo así.  
Sam: Fue para septiembre y yo estaba allí con ustedes en junio o algo así.  
Noelia: Si y no era ninguna cosa especializada o alguna… solamente era para una consulta, solo 
allí…  
Sam: ¿Y ellos entonces… explicaron cómo funciona el SUS?  
Noelia: No todo. No tan bien, no… superficialmente.  
Sam: ¿Ustedes solo estaban esperando esta consulta?  
Noelia: Sí, porque como dicen que de allí tienen que encaminar todo, ¿no? Entonces no daba para 
ella hacer nada porque no estaba en canal. Eso sí que es una complicación y…  
Sam: ¿Fue allí cuando yo conocí usted?  
Noelia: Claro, cuando usted vino y cuando… consiguió que ella tiene antes. Allí recién tiene 
consulta. Yo creo, creo que, si ese no pasó, no había logrado, no iban a encaminar nada. No iban a 
encaminar nada nada.  

Consegui ajudar Noelia a agendar uma consulta necessária para iniciar a entrada da 

Elisabeth (uma pessoa com necessidades específicas e urgentes, mas não emergenciais) no SUS, 

porque eu tive a sorte e o privilégio acadêmico de estar num evento com a diretora da UBS. 

Conseguir uma consulta em tempo razoável para uma adolescente com deficiências (então com 

prioridade por lei) e com problemas de saúde urgentes e sem serviços para promover inserção na 

sociedade (que precisa de diagnóstico médico do SUS para ter acesso) é necessário. Sendo assim, 

é problemático que os agentes comunitários não possuam a capacitação e/ou o conhecimento ou o 

tempo para entender e fazer o esforço para agendar uma consulta mais cedo para a Elisabeth. 

Enquanto, no caso de um adulto sem deficiências ou problemas de saúde urgentes, não poder 

conseguir uma consulta por seis meses é lamentável, no caso de Elisabeth, não conseguir uma 

consulta realmente comprometeria sua saúde e sua acessibilidade no mundo.  
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2.1.2 Profissionais imigrantes e falantes de espanhol no SUS  

Uma das formas mais eficazes de promover acesso ao SUS e à integração dos imigrantes 

em geral e particularmente, imigrantes bolivianos em São Paulo, é a integração de Agentes 

Comunitários que são imigrantes bolivianos. De acordo com Losco e Gemma (2019). 

De certa forma, a presença dos agentes comunitários bolivianos favorece a inserção da população 
boliviana nos serviços. Esses agentes se caracterizam tanto como um dos atores sociais 
fundamentais para que exista a mediação entre unidade de saúde e população imigrantes quanto 
como uma estratégia para o alcance dessa população aos serviços. Por conta deles, a população 
boliviana que vive no território da UBS do Bom Retiro tem de fato a possibilidade de se inserir nos 
serviços, superando as barreiras de acesso colocadas socialmente. (p.10) 
 

Ainda que a presença de agentes comunitários imigrantes, e particularmente bolivianos, 

nas UBSs de comunidades com uma taxa significativa dessa população seja ressaltada por vários 

estudos, nenhuma das minhas interlocutoras entrevistadas formalmente falou ter experiência com 

agentes comunitários de seu país que chegaram a suas casas na Grande São Paulo. Ainda que não 

tenham falado sobre experiências com bolivianos que são esse tipo de profissional em saúde no 

SUS, várias mencionaram suas experiências com médicos bolivianos no SUS. Infelizmente, nem 

todas as experiências foram positivas. Ao falar sobre suas experiências no hospital de emergência, 

Raquel comentou:  

…Por suerte te toca a veces un buen médico… a veces hay otros aburridos. Te dan lo que tienes que 
tomar y te dice para que te va a ser, de que es. Es por eso si a…. a veces hay otros aburridos, no te 
dejan ni hablar… A veces por suerte te toca un buen doctor. Ahora, en el pronto socorro infantil… 
Más antes, ahora el año pasado había buenos doctores... ahora estoy viendo que son puros bolivianos 
médicos. Siempre que hay dos bolivianos.  
Sam: ¿Y a ti te gusta tener médicos bolivianos?  
Raquel: Siempre que voy a ir hay dos bolivianos. No. No, porque no atienden bien. No me gustan 
estos aburridos. Tal vez ellos les tratan a otros bien, pero... a mí no.  

Raquel explicou ter sentido que os médicos bolivianos a trataram com desrespeito, como 

se eles se achassem melhor do que ela por questões econômicas e por seu nível de educação, um 

tipo de classismo e elitismo. Ela falou que não deixaram ela fazer perguntas e que o fato de eles 

terem falado espanhol não faz diferença se não escutam o que a paciente tem para dizer. Casos 

similares foram relatados no grupo focal. 

Sam: ¿Y ustedes han podido hablar con médicos bolivianos?  
Participante 2: A veces veo que médicos bolivianos, no sé, nos tratan mal.  
Participante 3: Nos tratan mal, porque cuando una vez yo voy al pronto socorro por parte de mi hija, 
tenía unos granitos y nos ha tocado justo un médico boliviano. No me ha atendido como debería nos 
atender. Solo me ha dicho que “Vos no la ha cuidado, esto es solamente una infección.” Y no había 
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dado nada desde receta. Y después ya pedían vuelta y allí pedí que me atendiera la brasileira. Médico 
brasileiro ya me había atendido bien. Me atendió bien. Me ha dicho eso, eso. Me ha explicado. Pero 
el médico boliviano no atiende bien.  
Sam: ¿Y pediste mismo para hablar con brasileños?  
Participante 3: Sí. Sí, le he dicho, “Este médico no quiero. Yo quiero médico brasileiro.” le digo. 
Y desde que me he cambiado, el siguiente día el médico brasileiro atendió y esto me ha atendido 
bien. Y boliviano no. Nos trata mal. No atiende como debería.  

 

Falando com algumas das participantes depois do grupo focal, elas expressaram 

sentimentos similares, que os médicos bolivianos a trataram sem respeito por causa de sua classe 

social e nível de educação.  

Na Campanha de Saúde dos Imigrantes, duas bolivianas falaram que procuraram 

atendimento médico lá porque ainda que tivessem encontrado profissionais falantes de espanhol 

no sistema público de saúde, os profissionais se recusaram a falar em espanhol com elas. Elas 

relataram que tiveram consultas com médicos imigrantes de outros países latino-americanos que 

disseram que falavam espanhol, mas quando aquelas mulheres tentaram falar nas suas línguas 

nativas com os profissionais, eles falaram que não poderiam usar essa língua, que no SUS só 

permitem falar o português.17  

Três mulheres que foram na Campanha de Saúde dos Imigrantes relataram que uma agente 

comunitária boliviana num bairro na Zona Norte de São Paulo é muito preconceituosa com os 

bolivianos que trabalham em oficinas e racista com mulheres indígenas. Para essas três mulheres, 

a experiência de sentir classismo e racismo por um profissional de saúde, especialmente de seu 

próprio país, no Brasil, foi impactante. Essas histórias foram relatadas no contexto de minha 

pergunta sobre se elas conheciam ou utilizavam serviços do SUS. Duas delas falaram que não 

conheceram sua UBS de referência mesmo depois de terem conhecido essa agente comunitária 

imigrante boliviana.  

Esse problema realça o fato de que, algumas vezes, só por ser uma ou um profissional do 

país de origem das pessoas imigrantes em questão, não significa que essas pessoas necessariamente 

                                                
17 Isto é desinformação, uma mentira ou foi mal-entendido por parte dos médicos. O SUS tem concursos que procuram 
profissionais imigrantes falantes das línguas nativas das populações imigrantes para poder melhorar a comunicação 
com usuários imigrantes. No Decreto Municipal nº 56.353 de São Paulo, de 24 de agosto de 2015, o artigo 4º prevê a 
possibilidade de contratação de agentes públicos imigrantes, inclusive por concursos públicos, além da criação do 
cargo de "mediador cultural nos equipamentos públicos com maior afluxo de imigrantes.” (Steffens e Martins, 2016). 
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melhoram as experiências ou a integração da população migrante. É importante entender que nem 

todas as pessoas migrantes vêm da mesma situação nos seus países de origem e várias culturas 

existem em um país só. Também, a cultura muda com tempo, gerações e de família para família 

(Munn, 1992; Brown et al., 2020).  

Wimmer e Schiller (2002) chamam a suposição de que a nação/estado/sociedade é a forma 

social e política natural do mundo moderno de nacionalismo metodológico. Para Wimmer e 

Schiller, o nacionalismo moderno se baseia em certas noções diferentes da condição humana.  Uma 

dessas noções é que o povo de uma nação é um grupo de solidariedade obrigatória, uma família 

estendida unida por obrigações de apoio mútuo. Outra se considera o povo como uma comunidade 

étnica indiferenciada e unida por um destino comum e uma cultura compartilhada delimitada pela 

fronteira do estado-nação. Peirano (2004) afirma que abordagens antropológicas ajudam enfrentar 

esse nacionalismo metodológico por estudar 

... “povos”, “culturas”, “sociedade” “tribos” e situados em Estados-nação, mas não Estados-nação 
propriamente. Há uma grande diferença entre estudar um grupo que acontece viver em determinado 
Estado nacional e o “país” em si. - Peirano (2004), p.52 

 

Por conta deste nacionalismo metodológico, muitas vezes, as pessoas assumem que 

populações de imigrantes do mesmo país vão ter a mesma cultura, etnia, e que existe solidariedade 

entre todas elas. Ao contrário, uma mulher boliviana que trabalha em oficina pode ter mais em 

comum e mais solidariedade com uma brasileira da mesma classe social do seu bairro do que uma 

imigrante boliviana de família rica que estudou medicina. Preconceitos que uma pessoa possuía 

em seu lugar de origem podem seguir com essas pessoas. Há de haver capacitação e 

responsabilização sobre atendimento sem preconceito e humanizado, e a promoção da integração 

dos imigrantes em geral no SUS para todos os profissionais, profissionais imigrantes incluídos. 

Ao falar sobre experiências com profissionais bolivianos no SUS, as participantes 4 e 6 do 

grupo focal reiteraram que tudo depende da pessoa que atende, só porque um profissional boliviano 

não atendeu bem, não significa que todos não atendem bem: 

Participante 4: Es que depende también. Hay siempre, ¿no? No todos somos iguales. De todas las 
manzanas siempre hay una manzana podrida, ¿no? Entonces… debe ser una diferencia. Si hay 
bolivianos buenos también.  
Participante 6: Sí, igual como brasileiros también...  
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A participante 5 do grupo focal afirmou que ela teve uma experiência bem diferente em 

relação às participantes 3 e 4 com médicos bolivianos no Brasil. Para ela, foi positiva porque sentia 

que a comunicação estava mais aberta.  
 

Participante 5: En mi caso, no fue la misma cosa. Yo, por ejemplo, cuando yo tuve mi primera hija, 
madre de primera viaje ya, ¿no? No tenía experiencia, no sabía cómo se trataba. Entonces yo llevé 
mi hija al pronto socorro... Y el médico que me atendió fue un médico boliviano muy contrario de 
lo que ellas dicen. Me atendió súper bien. Me explicó. Me orientó. Y inclusivo me dijo “Si tu niña 
no se mejora” … él me pasó su número de celular, “Me llama.” Entonces… yo no sé. Fue el único 
médico boliviano que me atendió, pero fui súper bien atendida por él. Nada para quejar.  

 

Como citado anteriormente, vários imigrantes bolivianos foram para a Campanha de Saúde 

dos Imigrantes especificamente para serem atendidos por um médico ou uma médica boliviana. 

Pacientes que passaram pela triagem relataram que sentiam que havia mais empatia; que estavam 

felizes em poder se comunicar em espanhol; que se sentiam mais livres para falar; que gostavam 

que a clínica estava dentro da comunidade boliviana e que podiam se sentir aceitas culturalmente; 

que haviam doenças ou condições que elas possuíam que médicos brasileiros não reconheceriam 

ou entenderiam.  

Liliana expressou que estava feliz por ter sido atendida por uma radiologista boliviana 

quando ela estava no final da sua gravidez com sua primeira filha. Ela teve consulta com uma 

obstetra na sexta-feira da semana quarenta da sua gravidez e a obstetra falou que ela estava bem, 

mas que se não entrasse em trabalho de parto antes do domingo seguinte, ela teria que fazer parto 

cesariano (ela não explicou para Liliana o porquê da necessidade da cesárea). Liliana se sentiu 

estranha e insistiu em ter um ultrassom depois da consulta para averiguar se sua filha estava bem. 

Ela, por coincidência, foi atendida por uma radiologista boliviana. Ao fazer o ultrassom, a 

radiologista viu que Liliana havia perdido bastante líquido amniótico e seria perigoso esperar até 

o domingo para o parto. Liliana explicou para a radiologista que a obstetra falou que ela teria que 

fazer uma cesárea no domingo. A radiologista boliviana falou que cesárea não seria necessária, 

não havia razão médica no momento para isso e que seu parto ainda podia ser natural. Ela falou 

que iriam ter que usar algumas drogas para acelerar o parto. A radiologista relatou todas estas 

orientações em espanhol e Liliana decidiu ir ao hospital e insistir com as orientações da médica 

boliviana.  

Sam: ¿Y cuando te estaba haciendo ese ultrasonido, te sentías mejor con esta médica boliviana de 



 

75 

 

quien hablaste?  
Liliana: En ese caso, sí, porque si no hubiera sido por esa doctora …yo me habría ido directo a mi 
casa conforme a lo que me dijo esta otra doctora, y no sé qué iba a ser de mi bebe. Y porque ya era 
viernes y me dijo, “Domingo vas a venir. Y si el domingo no nace, ya vamos a hacer cesárea.” Pero 
no fue ni cesárea, fue parto normal, e iba a nacer ese día. No sé. Más bien que… porque la doctora 
boliviana también me había hablado en español y me dijo bien segura que tiene que nacer ahora 
porque tu bebe está así así así. Es algo serio entonces. Corrí atrás eso.  

 

Se não fosse pelas orientações dessa radiologista, a demora na consulta com a obstetra 

novamente talvez tivesse afetado a saúde ou a possibilidade da sobrevivência de sua filha. No 

mínimo, os conselhos da radiologista boliviana a ajudaram a evitar um parto cesariano 

desnecessário. Por conta de poder falar em espanhol e tirar suas dúvidas com a radiologista, Liliana 

se sentiu mais confiante em afirmar que não podia esperar até o domingo para ser atendida e que 

não precisava ser parto cesariano como os outros profissionais de saúde no hospital recomendaram. 

Como será discutido no capítulo sobre a maternagem, o parto cesariano é muito menos comum na 

Bolívia e culturalmente é menos aceito do que no Brasil, que tem uma taxa alta de parto cesariano 

desnecessária, afetando a taxa de mortalidade materna (Yajahuanca, 2015).  

Além de profissionais de saúde imigrantes bolivianos, uma presença importante nas 

unidades do SUS na periferia de São Paulo para minhas interlocutoras foi a de médicos cubanos. 

Médicos cubanos possuíam uma presença forte na UBS da periferia que atendeu às mulheres do 

grupo focal em 2018 quando fiz o grupo focal.18   

Quando perguntei se sentia que havia barreiras para se comunicar com profissionais na 

UBS delas, a participante 2 do grupo focal afirmou que a presença dos médicos cubanos na UBS 

aliviou os problemas de comunicação que existiam antes.  
 

Participantes 2: Ahora no mucho. Ahora ya están trabajando cubanos allí, entonces ahora es más… 
más fácil. Antes, sí, porque antes era solo portugués. No había otros doctores.  

A presença de um profissional que falasse espanhol e tratasse a paciente com respeito e 

                                                
18 Os médicos cubanos, que atuavam na UBS da periferia das mulheres do grupo focal, faziam parte do programa 
Mais Médicos que iniciou em 2013 no governo da presidente Dilma Rousseff. O governo brasileiro fez um acordo 
com o governo federal de Cuba no qual o governo brasileiro contratava médicos cubanos para trabalhar em vagas 
rejeitadas pelos médicos brasileiros em zonas periféricas e “indesejáveis”. Segundo a OPAS (2018) uma das principais 
ações no Brasil para aumentar a cobertura de saúde equitativa e universal foi o Programa Mais Médicos porque 
ampliou a atenção primária em saúde e supriu a carência de médicos. Cuba saiu do acordo em novembro de 2018 
depois de mudanças nos termos do acordo pela administração federal do Presidente Jair Bolsonaro (Jucá, 2020).  
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carinho foi imprescindível para a aderência ao tratamento de Angela depois de uma emergência 

de saúde, uma sequela do câncer de útero, o que será detalhado posteriormente. Angela 

regularmente fez comentários positivos sobre o Dr. Ricardo, um radiologista oncológico brasileiro 

que atendeu ela muitas vezes durante seu tratamento em radioterapia. Ele falava bem o espanhol e 

também comentou que havia visitado a Bolívia e achava muito lindo o país. Ele iniciou sua 

aprendizagem de espanhol quando começou a trabalhar no Centro de São Paulo e descobriu que 

tinha muitos pacientes bolivianos. Queria poder atendê-los melhor. Um dia, quando Angela e eu 

estávamos esperando uma consulta com outra radiologista, sentadas no chão no corredor em frente 

às salas de consulta, Dr. Ricardo passou por nós, parou e virou sorrindo para Angela. Perguntou 

como ela estava (em espanhol) e falou que foi muito bom vê-la. Depois de ele sair, ela afirmou 

que ele é o melhor médico que já a atendeu. Dr. Ricardo ajudou a criar mais confiança no seu 

tratamento de câncer e conversou com ela sobre opções de tratamento e suas ansiedades sobre a 

quimioterapia. Na nossa entrevista formal, depois de Angela ter comentado que achou o 

departamento de radiologia muito melhor do que o departamento de oncologia no Hospital Central, 

eu perguntei sobre o radiologista, Dr. Ricardo.  

Sam:  Y había este médico también que habla español, ¿no?  
Angela: Ah, sí. Allí hay el Dr. Ricardo. Sí. Él habla español. Igual me explicó, me dijo así, “Que 
bien.” Y cuando ya terminé el tratamiento de la radioterapia y la braquioterapia él me ha dicho, 
“¡Felicidades que ha salido de esto y ya estás sana! No así, sana sana, pero poco a poco se va a ir 
mejorando. Pero tienes que estar todo el tiempo con control. Cuando te marcan vas a venir. Tienes 
que ir y controlar tu… tu enfermedad.” me dijo.  
Sam: ¿Y sintió bien que él hablaba en español contigo?  
Angela: Sí.  
Sam: ¿Por qué?  
Angela: O sea, yo también he tenido más confianza porque hablaba en mí mismo idioma. Y ya ya 
también como hablaba y yo le preguntaba algunas cosas a él, y él me dijo cuándo tenía que hacer la 
primera sesión de braquioterapia. Pasé con ese médico y él me dijo, “Mejor que hagas la 
braquioterapia, aquí hagas la quimioterapia. Por eso que nosotros estamos solicitando esto, que 
hagas la braquioterapia. Porque esta máquina…” me ha dicho, “el aparelho solo se va a quedar 
hasta el mes de septiembre. Después, no. Están enviando para otro hospital. Ellos también necesitan 
este de braquioterapia. Este mes de septiembre va a salir entonces tienes que aprovechar eso. No 
falta ni una sesión. Y allí tal vez no va a ser necesario que tu hagas más la quimioterapia. Que eso 
te va a ayudar mucho más de que la quimioterapia.” me dijo.  

 

Angela também comunicou que o departamento de radiologia era mais acessível do que o 

de oncologia e que ela teria uma experiência mais positiva na oncologia se tivesse um profissional 

com quem ela pudesse falar em sua língua nativa.  
 

Sam: ¿Y sientes que sería diferente en la oncología si alguien podría hablar en español contigo?  
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Angela: Sí. Sería mejor.  
Sam: ¿Por qué?  
Angela: Allí ya tú le puedes preguntar si quieres saber más, cómo hablan el mismo idioma. Entonces 
puedes preguntarle. También ellos te pueden explicar. Tu puedes entender mucho mejor tal vez. 
Porque aquí, ellos te hablan y no he entendido mucho, exactamente, en portugués. En algunas cosas, 
sí, me defiendo. Puedo hablar algunas cosas, pero así, bien correctamente no, no puedo. Y tal vez 
no entiendo algunas cosas.  
Sam: ¿Y cómo fue hacer preguntas para los médicos?  
Angela: Hacía todo lo posible para poder… que ellos me entienden, ¿no? Hablaba lo que yo podía… 

 

A questão das línguas e barreiras linguísticas e culturais no SUS apareceram em muitos 

âmbitos ao longo desta pesquisa. Nesta seção, a vulnerabilidade estrutural das interlocutoras deste 

estudo se expressou em discriminação e atenção em saúde desumanizada. Essas vulnerabilidades 

não foram vivenciadas só por conta de suas habilidades linguísticas, mas muitas vezes pelo lugar 

delas na hierarquia social. Foi importante incluir também espaços e momentos de integração e 

profissionais em saúde que realizaram atendimentos humanizados nos espaços clínicos para 

mostrar que existe atendimento humanizado para mulheres imigrantes bolivianas e que só 

promover acessibilidade linguística não será o bastante enquanto continuar a discriminação e 

exclusão cultural e socioeconômica.  

 

2.2  Alternativas à Biomedicina Dentro e Fora do SUS  

      
2.2.1  A busca de alternativas a biomedicina da Angela      

 

A primeira vez que acompanhei Angela em uma consulta no departamento de oncologia, 

ela estava muito nervosa. Não queria falar muito e chorou em silêncio duas vezes durante a espera. 

Embora a sala cheia tenha se esvaziado, Angela falou várias vezes que estava com medo de que 

não fossem atendê-la. O atendimento ocorreu duas horas e quinze minutos depois que chegamos. 

A médica que a atendeu dessa vez foi a Dra. Sandra. Ela me olhou depois de Angela e eu sentarmos 

e perguntou, “Quem é você?”. Expliquei ser pesquisadora da área de saúde coletiva da UNIFESP 

e informei estar acompanhando Angela para ajudar com perguntas e traduzir espanhol para 

português e vice-versa. Ela não perguntou como Angela estava se sentindo e só olhou um arquivo 

no computador. Falou para Angela que ela teria que começar a fazer quimioterapia nas próximas 
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semanas. Eu perguntei sobre que tipo de quimioterapia seria. Dra. Sandra me perguntou porque eu 

queria saber disso. Eu expliquei que Angela estava preocupada com os efeitos secundários 

prováveis do medicamento e que eu só poderia achar essa informação com o nome da 

quimioterapia que ela receberia. Dra. Sandra falou que seria Cisplatin e não deu mais informação. 

Perguntei para Angela se ela tinha alguma pergunta específica sobre a medicação. Angela olhou 

para mim e falou que não. Depois, perguntei para a médica se ela podia me informar sobre a etapa 

e o grau do câncer de Angela. Ela questionou porque eu queria saber isso. Respondi que Angela 

me havia perguntado várias vezes sobre a severidade do seu câncer e a etapa e o grau eram 

importantes para entender pelo menos onde está o câncer. Dra. Sandra respondeu que estava na 

etapa 3b, grau 3. “Está muito avançado.” afirmou a médica. A cabeça de Angela estava para baixo 

a maioria do tempo. Sentamos em silêncio enquanto Dra. Sandra escreveu os pedidos para marcar 

a quimioterapia e o retorno com ela. Dra. Sandra deu os papéis para mim em vez de dá-los para 

Angela. Perguntei de novo se Angela tinha qualquer dúvida para expressar para Dra. Sandra 

(porque a médica nunca perguntou). Angela falou que não e fomos para a recepção, com o intuito 

de marcar o retorno e a quimioterapia. Enquanto estávamos na fila, Angela parecia bem cansada e 

pálida. Perguntei se ela queria se sentar. Ela sentou-se enquanto esperei na fila e vi lágrimas 

correndo na sua bochecha. Quando cheguei na frente da fila da recepção, marcamos as consultas. 

Angela foi agendada para começar a tomar a primeira dose da quimioterapia na semana seguinte 

e eu iria acompanhá-la.  

No dia anterior ao que seria sua primeira quimioterapia, eu liguei para Angela pela manhã 

para confirmar novamente que íamos nos encontrar no hospital. Ela não atendeu. Enviei uma 

mensagem pelo WhatsApp, mas ela não respondeu a mensagem até tarde da noite. Recebi uma 

mensagem gravada e Angela só falou: 

 
No me voy a ir al hospital mañana. No voy a hacer la quimioterapia, ¿ok? Gracias de todas maneras. 
Gracias por su apoyo, sí. No, no voy a hacer la quimioterapia. - Angela 

 

Eu respondi que foi sua decisão, mas se ela precisasse de algum auxílio ou 

acompanhamento em relação a sua saúde, eu ajudaria no que pudesse. Angela só entrou em contato 

comigo duas semanas depois da data que seria sua primeira sessão de quimioterapia. Ela me enviou 

uma mensagem pedindo ajuda para conseguir seus pagamentos do INSS. Antes de receber seu 



 

79 

 

diagnóstico, Angela estava trabalhando numa oficina de costura formal com carteira assinada, mas 

não havia conseguido os pagamentos do INSS por sua deficiência temporária. Nessa época, eu 

estava fazendo trabalho voluntário na secretaria de Ong Cruz e havia uma trabalhadora de serviço 

social para imigrantes que poderia ajudá-la. Angela pediu para encontrar-se comigo para eu tirar 

fotos dos documentos que a trabalhadora do serviço social solicitou. Encontramo-nos em frente ao 

prédio da Campanha de Saúde dos Imigrantes, onde nos vimos pela primeira vez. O filho de 18 

anos, Felipe, estava com ela. Angela parecia ter perdido peso. Nós três sentamo-nos em frente ao 

prédio e eu tirei as fotos com meu telefone dos documentos de Angela para poder passar para a 

trabalhadora do serviço social. Angela falou que ela estava tratando seu câncer em casa. Ela 

explicou que depois da consulta com Dra. Sandra, ela estava decepcionada com o processo e 

pensava que Dra. Sandra não se preocupava em ajudar a curar seu câncer. Um amigo imigrante 

boliviano de sua irmã em São Paulo explicou para Angela que, na realidade, a quimioterapia não 

é um tratamento para o câncer, mas é um método para matar os pacientes de câncer. É um veneno 

e é por isso que as pessoas que recebem quimioterapia perdem seus cabelos. Angela falou que seu 

filho se mudou de volta para sua casa para fazer companhia a ela porque ela se sentia muito 

sozinha. Ela falou que começou a só comer comida branca sem tempero e que estava tomando 

suco de graviola uma vez por dia.19 Ela buscou informações online e em páginas brasileiras do 

facebook20 e pelo Google21 que disseram que graviola cura câncer. Perguntei se estava sendo 

acompanhada por algum médico ou alguém que praticasse a medicina tradicional ou outra pessoa 

que era especializada em curar doenças. Ela comentou que uma irmã dela na Bolívia falou com 

alguém que ela não conhecia, mas que se curou do câncer com a medicina tradicional, que falou 

para ela comer só comida branca, sem gordura, e recomendou tomar alguns mates.22 Angela relatou 

estar tomando chá de gengibre e disse que tomaria outros mates, mas não sabia onde achar as 

folhas que precisava no Brasil, pois as folhas que conhece e queria eram nativas da Bolívia. Relatou 

                                                
19  Existem pesquisas farmacológicas que mostram que um elemento extraído da semente de graviola pode ser um 
agente terapêutico para reduzir tumores de câncer de útero, mas o suco de graviola em si nunca foi provado como uma 
cura para câncer endometrial (Yap et al., 2017). 
20 Facebook é uma mídia social online e serviço de rede social que várias das minhas interlocutoras utilizavam durante 
a época da pesquisa.  
21 Google, neste contexto, é um mecanismo de busca online que foi popular na época do trabalho de campo desta 
pesquisa.  
22 Enquanto é útil consultar com pessoas com experiências similares em termos de doenças e patologias, é vital 
entender que tratamentos de câncer (e muitas outras doenças) na medicina biomédica e em muitos tipos de medicina 
tradicional variam segundo o diagnóstico específico, a gravidade da doença e outros fatores clínicos, sociais, culturais, 
locacionais e econômicas.  
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que se sentia bem, que estava se curando e que era bom não ter que ficar com medo de perder o 

cabelo pela quimioterapia.23  Ela parecia cansada e falei que era bom descansar enquanto passava 

por muitas mudanças e muito stress. Ela concordou e nos despedimos. 

 

2.2.2 Informações em saúde e fontes (in)confiáveis 

Angela decidiu procurar alternativas aos tratamentos biomédicos do SUS para sua doença 

por várias razões. Ela tinha angústia por conta das esperas, ambas para o início do tratamento e 

dentro das salas de espera para as consultas. Ela sentia uma falta de acolhimento e de informação 

da oncologista ginecológica, causando uma falta de confiança nas recomendações da médica. 

Angela estava com medo de perder seu cabelo como efeito secundário da quimioterapia. Além 

disso, estava desinformada sobre a natureza de um dos tratamentos biomédicos, a quimioterapia, 

que iria receber.  

Poder praticar cuidados em saúde alternativos à medicina biomédica é um direito vital e é 

importante facilitar e apoiar o acesso a esses cuidados também (Perdiguero e Tosal Herrero, 2007; 

de Alcântara et al., 2018). Infelizmente, Angela não possuía referências sobre onde conseguir 

orientação. Ela procurou informações com pessoas conhecidas das pessoas mais próximas dela, 

suas irmãs (uma em São Paulo e outra na Bolívia) e na internet sem orientações sobre fontes 

confiáveis.  

Angela: Bueno me resultó tanto una pesquisa por el internet y también por mis familiares de Bolivia 
y así. He ido, buscar una forma y otra forma poder me sanar.  
Sam: Las personas en Bolivia eran… 
Angela: Mis familiares, mis hermanas… ¿Médicos? absolutamente nada. Solamente ellas (suas 
irmãs). También se han informado de otras personas que, así, otros se han curado así, con esas 
medicinas caseras.  
Sam: ¿Que tenían el mismo tipo de cáncer en la misma etapa?  
Angel: Uh huh. Bueno, ellos no saben que es si de la misma etapa, sino que ellos también se han 
curado de esto, que ellos tenían cáncer… Si, también pesquisé por el internet. No sé. He buscado 
una forma u otra forma, ¿no? para ponerme a curar, a no hacer la quimioterapia.  

                                                
23 Na minha experiência como Especialista em Informações Sobre Câncer, a perda de cabelo é um medo comum para 
pacientes de câncer receitados tratamentos quimioterapêuticos como efeito secundário. Esta preocupação é 
especialmente comum para mulheres para quem na cultura predominante não é socialmente aceitável ser careca por 
conta de normas de gênero e a associação de cabelo com poder e beleza feminina (Guillerm, 2015). Dessa forma, é 
importante notar que o cabelo para muitas mulheres da cultura andina, como a Angela, forma parte importante e visível 
de sua identidade (Alvarez Capuñay, 2018). 
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Infelizmente, os tratamentos que Angela encontrou online e foram relatados por um amigo 

da sua irmã na Bolívia não funcionaram para curar o câncer de útero. Duas semanas depois de 

nosso encontro em que relatou informações sobre seus tratamentos caseiros, Angela me informou 

que ela teve que ir para o Hospital Central porque tinha uma hemorragia grave como sequela do 

seu câncer. Ela precisou de uma transfusão de sangue porque havia perdido bastante sangue e teve 

que tomar soro e fizeram um procedimento para parar o sangramento. 

Fui para la emergencia allí, cuando me dio una hemorragia. Y ellos ya… como ya estaba mi caso 
allá, entonces me pasaron a la médica … por eso que me ha reñido. Y que casi me ha muerto. Fue 
allí que recibí dos bolsas de sangre. Después ella me mandó por otras dos bolsas también. - Angela  

 Ela ficou no hospital por um dia e meio e os médicos no pronto socorro falaram que ela 

teria que começar o tratamento de radioterapia imediatamente para não sofrer outra hemorragia 

novamente. Angela decidiu voltar para seus tratamentos biomédicos e as consultas na oncologia e 

radiologia do Hospital Central e pediu para eu acompanhá-la durante o processo.  

Pero, no había, no me daba resultado (os tratamentos que estava fazendo em casa). Tal vez un poco, 
pero, no, no, no así de… ¿cómo le puedo decir?, que me vaya a parar todo. Ya después que empezó 
la hemorragia que tuve, casi como cuatro veces hemorragia, y allí, ya, he tenido que ya tomar la 
decisión y hacer ese tratamiento de la quimioterapia, la radioterapia, sólo la radioterapia, ¿no? - 
Angela 

A falta de comunicação e informações por parte da oncologista ginecológica (a Dra. 

Sandra), aumentou a desconfiança de Angela nos tratamentos biomédicos de que ela já tinha medo 

por conta dos seus efeitos secundários (de perder o cabelo por causa da quimioterapia). Quando a 

maioria dos tratamentos de medicina tradicional recomendados por pessoas que suas irmãs 

conhecem não foram acessíveis em São Paulo, Angela decidiu procurar uma cura acessível online.  

Segundo Oliveira et al. (2020), há uma crise de confiança pública na medicina biomédica 

convencional, potencializada pela expansão de tecnologias da comunicação e informação, 

principalmente os sites de redes sociais digitais. Apoiada por uma lógica de mercado neoliberal 

orientada para a personalização de consumo informacional, essas plataformas de redes sociais 

digitais se tornaram a fonte principal para a informação e a desinformação. Essa desinformação é 

ampliada com a expansão das mídias sociais, sendo que nestes âmbitos autoridades tradicionais 

sobre a informação convencional médica, como especialistas e jornalistas, têm um alcance restrito, 

por causa em parte de uma competição intensa de canais informais pela competência destes 

conhecimentos. Isso facilita a exposição de grande parte dos usuários de redes sociais a conteúdos 
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que fomentam desconfiança em instituições médicas, teorias da conspiração e narrativas pessoais 

marcadas por ideias anticientíficas. 

A maioria do público geral não é treinado para distinguir informação convencional médica 

de desinformação online (Sintra, 2019). Angela estudou até o sexto ano na escola. Ela também 

estava procurando informações online na língua portuguesa (uma língua não nativa para ela), 

buscando opções de tratamentos “naturais” brasileiras acessíveis em São Paulo. 

A vulnerabilidade é gerada como efeito da posição em uma ordem social hierárquica e de 

uma rede de relações de poder que constrangem a agência. O posicionamento estrutural influencia 

a tomada de decisões pessoais, limitando as opções de vida e as escolhas. Ele também determina 

como as populações vulneráveis entendem suas doenças e aflições (Rhodes et al., 2012). Segundo 

Rocha (2006), a vulnerabilidade estrutural é tanto um "espaço de vulnerabilidade" quanto uma 

"corporeidade da hierarquia social".  

A violência estrutural delimita a agência individual, reduzindo a capacidade de pessoas 

estruturalmente vulneráveis como Angela de acessar recursos. Muitas vezes a tomada de decisões 

de pessoas estruturalmente vulneráveis podem parecer irracionais, mas ao ver as opções e as 

informações disponíveis para indivíduos, as negociações interpessoais de risco poderiam ser 

racionais, estratégicas economicamente e mecanismos de enfrentamento diante da violência social 

e estrutural (Rhodes et al., 2012). No seu contexto sociocultural e econômico e por conta de 

traumas vivenciados na espera e no âmbito clínico, Angela sentiu uma necessidade de procurar 

alternativas à quimioterapia confiáveis e acessíveis para tratar seu câncer. Infelizmente, a 

desinformação e a falta de orientação adequada e educação em saúde a deixaram ainda mais 

vulnerável à piora de seu quadro clínico.   

 

2.2.3 Medicina tradicional- PICS 

Existem alternativas a tratamentos e práticas biomédicos que muitas vezes são mais 

eficazes, mais seguras e com menos efeitos secundários do que certos tratamentos biomédicos 

(Oliveira e Oliveira, 2017; Montibeler et al., 2018; Gurgel et al., 2019). Para a OMS, nos países 

onde o sistema de saúde realiza intervenções com base na biomedicina, a alternativa é classificada 

como Medicinas Tradicionais/Complementares e Alternativas. Essa expressão significa um 

conjunto diversificado de intervenções terapêuticas que se distingue da biomedicina ocidental, que 
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abrangem práticas manuais e espirituais, com ervas, minerais, e materiais derivados de animais 

sem o uso de medicamentos quimicamente purificados (como acupuntura, quiropraxia, fitoterapia 

e reiki) e atividades corporais (como yoga e tai chi). Porém, não há consenso em relação a essa 

nomenclatura, por conta das diferentes realidades, culturas e práticas no mundo. Por exemplo, no 

México, utiliza-se o termo Medicina Complementar e Integrativa, em Cuba é a Medicina Natural 

e Tradicional, nos Estados Unidos e Canadá é Medicina Complementar e Alternativa (Sousa et al., 

2012). Na Bolívia usa-se a expressão Medicina Tradicional (OPS/OMS Bolívia, 2021). No Brasil, 

utiliza-se o termo Práticas Integrativas e Complementares (PICS).  

Enquanto o acesso aos tratamentos biomédicos é imprescindível, também é importante ter 

acesso a orientações sobre as Práticas Integrativas e Complementares em saúde e seus tratamentos. 

O SUS oferece intervenções diversas desta categoria. A partir de 2002, a Secretaria Municipal da 

Saúde de São Paulo adotou as PICS e deu início ao processo de expansão dessas modalidades em 

toda a rede de saúde. Já, no início de 2016, mais de 520 unidades de saúde praticavam pelo menos 

uma das distintas modalidades que integram a pauta dessas práticas, como a medicina tradicional 

chinesa, a homeopatia, a medicina antroposófica, em adição aos recursos terapêuticos como a 

fitoterapia, as práticas corporais e meditativas (Telesi Junior, 2016).  

Nenhuma das interlocutoras que entrevistei formalmente havia acessado as PICS que o 

SUS oferece, nem mencionaram se sabiam que isso era uma opção. O desconhecimento da 

população geral e até de funcionários do SUS das PICS no SUS é um problema já documentado 

(Gontijo e Nunes, 2017; Fontanella et al., 2007; Ischkanien e Pelicioni, 2012). Na busca em 

fevereiro de 2021 por informações sobre pesquisas envolvendo a utilização das PICS pela 

população imigrante no SUS no website oficial da base de dados das PICS no SUS, ObservaPICS, 

não havia nenhuma publicação relacionada.24 Não há informações na página das PICS no website 

do Ministério da Saúde em outras línguas, além do português.25 Nem todas as unidades de saúde 

têm serviços de PICS e certas unidades oferecem alguns serviços. Nenhuma unidade tem todos os 

serviços PICS disponíveis. Levando tudo isso em consideração, seria difícil para a maioria das 

interlocutoras deste estudo ter conhecimento destes serviços e, por sua vez, usá-los.  

                                                
24 O website oficial para a base de dados de pesquisas sobre as PICS no SUS é http://observapics.fiocruz.br/ciencia-
aberta/. 
25 A página de web oficial da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS do Ministério de 
Saúde é https://aps.saude.gov.br/ape/pics. 
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Ainda que nenhuma de minhas interlocutoras formais tivesse acessado as PICS no SUS, 

muitas delas afirmaram que, na Bolívia, tinham o costume de utilizar medicina tradicional, 

principalmente mates, ou seja, chás medicinais para cuidar da sua saúde.  

Allá en Bolivia siempre se ve que hay muchas hierbas que venden. Vas a tomar para el riñón, para 
la vesícula… diferentes tipos de mate. Y tomas eso… haces como un tratamiento, tomas así, por un 
día todo, por unos meses… que ayuda, bastante te ayuda. Mas aquí yo no conozco. Muy pocas 
veces. Pero las venden unos mates, hierbas, muy pocas veces. - Luz 

 

Participante 3: Yo, antes de cuidar de mi primer hijo, ¿no?  era todo natural (na Bolivia) … se le 
dolía algo, le daba mates. Era todo natural. Aquí (Brasil) que conocí que es remedio, que es vacina, 
que es jarabe. Era todo natural allá (Bolivia).  
Sam: ¿En Bolivia se usa menos las medicinas biomédicas?  
Participante 3: Sí. Menos.  
Participante 7: Todo natural allá.  
Sam: ¿Prefieren natural?  
Participante 3: Sí.  
Participante 4: No, es mejor.  
Participante 5: Allá son jarabes solamente de plantas, no sé…  
Participante 3: Plantas medicinales.  
Participante 5: Plantas medicinales, es mucho mejor.  
Sam: ¿Sienten falta de esto aquí?  
Participante 5: Ah, sí.  
Participante 2: Sí, de hecho.  
Sam: ¿Cuáles, específicamente?  
Participante 5: Para gripe, por ejemplo, allí se usa eucalipto.  
Participante 6: Hojas, las hojas.  
Participante 1: Las hojas se usa para fiebre.  
Participante 5: Las plantas, todas estas cosas, ¿no?  
Participante 2: Quien toma estas cosas naturales no tiene aquellos efectos ....  
Participante 6: Colaterales.  
Participante 2: Sí, colaterales.  

 

Para várias interlocutoras deste estudo, o benefício principal de usar mates em vez de 

remédios biomédicos foi o fato de que na sua experiência os mates causam menos efeitos 

secundários na saúde.26 Noelia afirmou que os únicos profissionais de saúde que trabalharam com 

sua filha, Elisabeth, para melhorar sua acessibilidade no mundo e sua saúde na Bolívia foram uma 

fisioterapeuta e uma acupunturista.  

Noelia: …yo me acuerdo cuando ella (Elisabeth) fue al centro, ella tenía cinco años, creo. Cinco o 
seis años, yo creo. Entró (um médico) allí y ya con su… chaleco blanco, y ella gritaba con el visto 

                                                
26 Ao fazer uma revisão de literatura sobre os efeitos secundários de medicinas alternativas e complementares comuns 
como acupuntura e medicinas de ervas comuns, Niggemann (2003) conclui que o padrão de efeitos colaterais é 
semelhante ao observado pelo uso da medicina convencional biomédica. Afirma que a prudência é necessária usando 
tanto métodos biomédicos como suas alternativas. O autor aconselha que somente se o benefício for comprovado e os 
efeitos colaterais forem estabelecidos, deve ser escolhido um determinado método. 
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del blanco “¡Wah!” Ya no quería todo eso. Ay, Elisabeth me miraba. (O médico falando) “¿A ver 
qué vamos a hacer contigo?” (Elisabeth) Me miraba. Y cuando ya la llevaba, él entraba sin (o 
colhete) blanca… (O médico falando) “Tiene que hablar. Haremos que habla.” nos decía. Entonces 
ponía aquí, me explicaba, “Eso es uno de los partes del cerebro que hay que estimular aquí y aquí… 
vamos hacer que habla.” Entonces allí empezamos a estimularle a hablar. Y comenzó a hablar… 
Después aromaterapia y ponía algunos aromas y le estimulaba a hacer cosas. Entonces le hablaba 
bastante. Tenía cariño…  
Sam: ¿Que tipo de médico fue?  
Noelia: Es un acupunturista… Un buen doctor. A veces… bueno, al principio nos cobraba por 
sesión, después ya nos daban descuento. Porque él tenía cariño para ella y fue bien. Hasta ahora creo 
que es amigo en mi Facebook. Es muy buena gente y nos ha ayudado bastante.  

 

Algumas interlocutoras afirmaram que conseguem achar e utilizar certos mates que 

utilizam na Bolívia para lidar com certos problemas de saúde ou para manter e proteger a saúde. 

Entretanto, todas as interlocutoras que falaram que usam mates medicinais também afirmaram que 

utilizam os serviços biomédicos em conjunção com eles.  

(Falando sobre como cuida dos seus filhos quando estão doentes) Depende del tipo de enfermedad. 
Si es un resfrío, así, yo les (seus filhos) hago un mate. No me gusta dar remedios así mucho, 
no.  Siempre, tal vez, yo tengo esta dificultad. No sé si es dificultad también, pero es mi costumbre 
de hacer un mate así. Si no les pasa, tal vez vamos al hospital.- Luz 

 

Segundo Jobana Moya, ativista e mãe boliviana imigrante do coletivo ativista Equipe de 

Base Warmis: Convergência das Culturas em São Paulo, há muitas dificuldades para conseguir os 

mates medicinais da Bolívia nesta cidade. Ainda que, em lugares específicos de São Paulo, sejam 

vendidos certos tipos de mates, não são acessíveis para todas. Um mate medicinal comum na 

Bolívia de folhas de coca desidratadas não industrializadas tecnicamente é ilegal no Brasil.  

Las plantas que nosotras conocemos no existen aquí. Hay un montón de plantas que están aquí que 
no conocemos. Y creo que eso también es una dificultad para las mujeres inmigrantes de poder 
utilizar la ginecología natural o la medicina natural. Porque no existen aquí las plantas. Y yo he visto 
en la Coimbra y en la Plaza Kantuta que traen algunos tecitos industrializados, algunas cosas de 
Bolivia y que, bueno, no todas pueden ir hasta la Plaza Kantuta, deslocarse todo, o a la Coimbra 
para conseguir, ¿no? las plantas deshidratadas, no sé, las hojas de coca. Incluso las hojas de coca no 
podrías ni transitar porque las relacionan con el narcotráfico… la comunidad boliviana trae, pequeña 
cantidad yo misma tengo en mi casa por uso medicinal.- Jobana Moya, 2020, Comunicação Pessoal 

 

Um estudo da antropóloga Alyshia Galvez (2011) mostra que se mulheres imigrantes 

seguem com certas práticas em medicina tradicional do seu país de origem no seu país receptor 

com acesso a sistemas de saúde biomédicas, seus resultados em saúde em sua maioria são melhores 

até do que os resultados de mulheres nativas de seu país receptor. No livro Patient Citizens, 
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Immigrant Mothers, Gálvez enfrenta um fenômeno de saúde pública interessante nos Estados 

Unidos que muitos pesquisadores de lá chamam de paradoxo hispânico do peso no nascimento. A 

situação é que mulheres imigrantes mexicanas nos Estados Unidos tendem a terem filhos com peso 

maior e mais saudáveis até do que mulheres brancas nos Estados Unidos. Isto ocorre apesar de 

que, muitas vezes, as mulheres imigrantes mexicanas possuem muitos fatores de risco como baixa 

renda e trabalho e moradia precários que normalmente corresponderiam com filhos nascidos 

menos saudáveis do que filhos de Estado Unidenses nativas mais privilegiadas. As mulheres 

imigrantes mexicanas recém-chegadas nos Estados Unidos também tendem a ter menos 

complicações durante suas gestações. Um fator importante para notar é que estas diferenças 

favoráveis para filhos de mulheres mexicanas tendem a desaparecer para filhos de mães de segunda 

geração de imigrantes mexicanas nos Estados Unidos.  

Para explicar esse fenômeno, Galvéz realizou trabalho etnográfico com mulheres 

imigrantes mexicanas grávidas que utilizaram os serviços de Medicaid (o programa de saúde 

pública nos Estados Unidos para pessoas de baixa renda) no pré-natal e no parto em um hospital 

em Nova Iorque. Ela também fez trabalho etnográfico nos estados de Oaxaca e Puebla de México 

(os estados de onde se originavam a maioria de suas interlocutoras em Nova Iorque) para ver como 

mulheres imigrantes grávidas lidam com os cuidados em saúde durante o processo migratório. 

Galvéz notou que, muitas vezes, essas mulheres que chegavam de áreas rurais do México 

utilizavam práticas tradicionais e mais naturais para lidar com efeitos de gravidez e praticar 

autocuidado durante esse período. Isso, talvez, era um fator que melhorou os resultados em saúde 

dos bebês das mulheres imigrantes mexicanas. Galvéz revelou que pesquisadores com base no 

Ocidente geralmente se postulam que a questão pesquisada é um "paradoxo", pois a saúde nos 

Estados Unidos está presumivelmente mais modernizada do que o sistema de saúde no México. 

Solidamente enraizado na crença na superioridade do modelo biomédico de saúde nos Estados 

Unidos em comparação com as práticas relativamente "tradicionais" no México, o chamado 

"paradoxo" tem confundido analistas e acadêmicos do setor de saúde nas últimas décadas, 

enquanto tentam entender por que as mulheres mexicanas recém-chegadas nos Estados Unidos 

possuem melhores resultados em saúde na sua gravidez e para seus filhos. Galvéz demonstra 

através da observação etnográfica do pessoal clínico, pacientes, pessoal médico e clientes, que 

quanto mais contato as mulheres imigrantes mexicanas possuem com instituições e ideologias 

biomédicas, é mais provável que a mulher terá complicações na gravidez e piores serão os 
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resultados em saúde do bebê. 

Seguindo o argumento de Galvéz (2011), o fato das interlocutoras deste estudo, serem 

imigrantes, tem força explicativa, tanto para as práticas saudáveis e protetoras que elas utilizam 

quanto para o entusiasmo com que as mulheres imigrantes bolivianas na grande São Paulo abraçam 

modelos biomédicos dominantes de cuidado. O processo pelo qual as mulheres deixam de 

empregar as práticas de autocuidado que vêm das suas comunidades nas quais cresceram é 

complexo. Elas não aceitam inquestionavelmente os modelos de cuidados que elas percebem como 

dominantes no Brasil. As mulheres avaliam os benefícios e custos de diferentes modelos de 

cuidados, criticam as falhas que elas vêem em cada um deles e se esforçam para fazer o que 

percebem ser melhor para si mesmas e para seus filhos, dado seu conhecimento e recursos atuais. 

Muitas delas não têm tempo nem os recursos para procurar as opções de medicinas tradicionais. 

Liliana, por exemplo, afirmou que ela não procura usar os mates que usava na Bolívia porque ela 

não tem o acesso à orientação sobre essas medicinas tradicionais que tinha e também os nomes das 

plantas são diferentes ou não há essas plantas em São Paulo.  

Sam: ¿Y alguna vez en Bolivia estaba con gripe o alguna cosa así? ¿Que hiciste cuando enfermaste 
antes de venir para acá?  
Liliana: No era una persona así. No iba mucho al médico.  Entonces de vez en cuando mis hermanos 
enfermaron un resfrío, diarrea, algunas cosas así, nosotros siempre intentábamos nos curar con las 
cosas naturales como con algunos mates, algunas cosas así y mejorábamos así. Tampoco se 
enfermábamos así grave.  
Sam: ¿Y aquí te gusta usar estas cosas naturales también?  
Liliana: Aquí es más complicado poder hacer estas cosas porque, por ejemplo, en Bolivia te puedes 
preguntar si es bueno, algunas plantas, y tienen un cierto nombre y aquí también tienen otro 
nombre.  Y, digamos, yo voy a buscar una cierta planta que yo sé que me hace bien y aquí no voy a 
encontrar. Porque viene a veces otro nombre. Es medio complicado eso.  

 

Também, muitas das interlocutoras têm a experiência e conhecimento para entender que 

comprar ervas ou plantas medicinais que não sejam de qualidade e sem orientação não levaria aos 

mesmos resultados de sua comunidade de origem; onde elas teriam mais orientação e onde as 

plantas medicinais vêm de fontes que elas conhecem e em que confiam. Isto foi exemplificado na 

piada da Participante 5 do grupo focal falando sobre matos (de matar) que se encontra no seu bairro 

e não mates (chás medicinais). 

Sam: ¿Y se encuentran estos (mates) aquí?  
Participante 6: Aquí no.  
Participante 2: Eucalipto, talvez.  
Participante 4: Tal vez con otro nombre, pero no más…. Hasta ahora no he encontrado más.  



 

88 

 

Participante 5: Porque allá también hay. Por donde vivo hay bastante… matos. (varias participantes 
rindo)  
Sam: ¿Mato, no mate?  
Participante 5: Todo el mundo ya sabe, ¿no?  que es otra cosa. Las personas mayores te enseñan.  
Eso no es bueno y ya experimenta, pero no compras. 

 

Todos esses processos de escolhas e práticas de cuidados em saúde das interlocutoras deste 

estudo ocorrem no contexto da imigração, o que não é meramente circunstancial, mas um aspecto 

central de sua gestão das informações (Galvéz, 2011), conhecimentos e hábitos que elas trazem 

consigo e com aqueles que aprendem no Brasil. Ainda que Luz  tenha afirmado que prefere usar 

mates em casa para coisas como resfriado e tosse, e não gosta de dar “remédios” ou medicamentos 

biomédicos em casa, ela ainda se sente mais segura por ter acesso a serviços biomédicos através 

do SUS, especialmente em ocasiões de problemas de saúde mais graves.  

Sam: ¿Sientes que tu trabajo en cuidado de salud de la familia aquí es diferente de que en Bolivia?  
Luz: Tal vez es más fácil aquí. Sí, porque tienes acceso através del SUS. Allí en el puesto tienes 
más confianza. Es más cuestión económica. Mas allá en Bolivia tienes más acceso, de… siempre 
hay las hierbas para tomar que hemos siempre aprendido…Cuando la persona, por ejemplo, ha 
tenido una caída, o ha lastimado su pierna… necesita ir al hospital, no podemos curar con hielo. 
Entonces hay diferencia en eso. Más atención, más seguro tal vez aquí (Brasil). 

  

Segundo Galvéz (2011), muitas vezes, pessoas imigrantes que chegam de países sem 

acesso integral a serviços em saúde biomédicos estão entusiasmadas por terem acesso a um 

hospital ou posto de saúde bem equipado de serviços em saúde biomédicos gratuitos. Elas estão 

inclinadas a ver os conselhos que recebem em tais ambientes como inerentemente superiores aos 

cuidados das suas comunidades de origem. No trabalho de Galvéz, para as imigrantes mexicanas 

em Nova Iorque, o prestígio associado ao acesso aos meios para realizar certas identidades 

modernas, como ter um bebê em um hospital, foi visto como um privilégio associado à migração. 

Em nossas conversas, Anita afirmou que usar mates e medicina tradicional em São Paulo seria 

muito trabalho e também que era uma prática antiga que não fazia sentido para ela hoje em dia, já 

que pode só ir à farmácia ou no posto se ela tiver uma dor ou resfriado:  

Anita: Creo que allá (en Bolivia), no me enfermaba. A veces agarraba tos, el gripe… ella (sua mãe) 
hacia mates, ¿no?  
Sam: ¿Y tú nunca tomas mates?  
Anita: Aquí no.  
Sam: ¿Por qué no?  
Anita: Porque no hay mates aquí.  
Sam: ¿No hay? 
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Anita: Es así, hay aquí algunos. No me interesa. No quiero estar haciendo eso… Pues en Bolivia 
nunca he ido a la farmacia. Nunca usé medicamentos. Nada. Nada. No, nunca. Allí no tem nada. 
Aquí siempre he aprendido todo. Farmacia, medicamentos…todo. 

 

Para Galvéz (2011), as mulheres imigrantes nos Estados Unidos, nascidas no México, 

muitas vezes eram cúmplices de modelos de cuidados oferecidos em locais públicos pré-natais, 

ainda que tais cuidados pudessem assolar a conjunção de práticas protetoras que promovem uma 

gravidez saudável. Na presente pesquisa, escutei muitas vezes de mulheres bolivianas, que, ainda 

que elas saibam que há curandeiros em São Paulo ou que há certos tipos de mates, não lhes 

interessam acessar esses serviços ou medicamentos.27 Tomar mates é uma prática que faziam para 

cuidar da saúde na Bolívia, mas os remédios biomédicos que encontram nas farmácias são mais 

convenientes.  

Sam: ¿Y entonces cuando era niña, en casa, como cuidaba de su salud?... 
Monica: Sólo mates. Chá.  
Sam: ¿Mates de qué?  
Monica: Mate de eucalipto... para no agarrar gripe, tos. Entonces mate de... cómo aquí se dicen 
camomila, ya, manzanilla... estos matecitos tomamos si alguna cosa, ¿no? Si enfermábamos, 
tomamos mate. Nos curaban con hierbas, conocimiento de esto… Nos conocemos a estos. Todos 
hemos pasado.  
Sam: ¿Y todavía usa alguna de estos en casa?  
Monica:  No, no, ya no porque aquí no hay y porque allá ya hay.  
Sam: ¿Sientes falta de estas cosas?  
Monica:  No, porque aquí, digamos, hay otros tipos de medicamentos… Sí, utilizo hasta ahora 
eucalipto para tomar para no agarrar tos… Eucalipto es una hierba, ¿no? Aquí, no aquí, lejitos, hay 
árboles, pero es como más ir al campo de allí. Nos traemos Eucalipto. De allí traemos para 
tratarnos…. Entonces eso…pero, ¿como que uno puede decir?… no voy más a Bolivia. Mi mamá y 
papá ya fallecieron, entonces…Yo, también aquí mis hijas crecieron, ya estoy toda acostumbrada.  

 

Um aspecto interessante sobre o depoimento de Monica é que tomar remédios biomédicos 

e parar de tomar diferentes tipos de mates pela saúde (com exceção do eucalipto) fazia parte de se 

acostumar ao Brasil, a São Paulo. Afirmou que o falecimento dos seus pais, seu maior vínculo com 

                                                
27 Vários estudos sobre imigrantes bolivianas em São Paulo têm documentado consultas com Yatiris (um tipo de xamã 
andina) e outros especialitas na medicina tradicional (Roldán-Chicano, et al., 2017; Ventura e Yujra, 2019; Farias, 
2020; Silva, 2005; de Branco e Teófilo, 2021) entre o grupo social. Apesar disso,  nenhuma das minhas interlocutoras 
formais relatou que consultou com um especialista assim em algum momento no Brasil. Isso revela a grande 
diversidade da população imigrante boliviana e talvez é uma reflexão do fato de que conheci muitas das minhas 
interlocutoras atraves de instituições religiosas cristãs que não necessariamente apoiam e às vezes rejeitam práticas 
associadas com a cosmovisão andina e medicina tradicional. Por exemplo, Tancara Cuentas (2014) documentou como 
muitas igrejas evangélicas na Bolívia tendem a relacionar algumas práticas da medicina tradional com o diabo, o que 
causa o distanciamento  entre congregantes das igrejas com yatiris e outros especialistas em medicina tradicional. 
Tancara Cuentas afirma que isso impede a complementaridade que a medicina tradicional poderia ter com a 
biomedicina para essas comunidades e indivíduos.  
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a Bolívia, significa que não volta mais para a Bolívia e não traz de volta os mates.  

Galvéz (2011) afirma que mudança e progresso não são as mesmas coisas. A modernidade 

é uma construção cultural e um produto de transformações sociais que tem tanto custos quanto 

benefícios. Segundo Matthew Gutmann (1996), as mudanças culturais feitas em nome da 

modernidade podem reforçar as desigualdades ou criar novas desigualdades, podem empurrar para 

fora as práticas tradicionais eficazes e tratar seus praticantes como relíquias. 

Ao falar sobre o uso de medicina tradicional e ginecologia natural de mulheres imigrantes 

bolivianas no Brasil, Jobana Moya (2020) afirmou: 

… es un puente para rescatar nuestra cultura, ¿no? Esos saberes que nos estaban pasando y a veces 
no le daban tanta importancia también. Y también yo creo que es una herramienta para la 
descolonización, principalmente de las mujeres. Por eso la valorización de las curanderas, por el 
tema de… tener, ¿no? ese poder sobre nuestro cuerpo y poder lo defender y cuidarnos. Entonces 
además en ese contexto del autocuidado me parece mega relevante ese tema, ¿no?- Comunicação 
pessoal 

 

O cultivo e valorização da medicina tradicional e da auto-atenção são necessários para a 

melhoria das experiências em cuidados em saúde e, por consequência, os resultados em saúde das 

mulheres imigrantes bolivianas no Brasil. Como muitos estudos mostram (do Val Silva et al., 

2020; Mendes et al., 2019; Freitag, 2014), essas práticas de medicina tradicional sob orientação 

e/ou com acesso a plantas medicinais e outros remédios de qualidade, muitas vezes servem como 

ferramentas, ambas protetoras e curativas, dos cuidados em saúde, bem como podem ser utilizadas 

em conjunção com práticas e tratamentos biomédicos, se necessário ou desejado (como foi no caso 

de todas minhas interlocutoras formais que utilizam práticas em medicina tradicional). Por 

apresentar e valorizar as opções de medicina tradicional dentro das unidades de saúde, esse grupo 

pode se sentir mais valorizado e incluído, o que poderia promover aderência a tratamentos, mais 

confiança e um vínculo maior com a UBS local.  

O fato de que nenhuma das interlocutoras formais utilizarem nem estarem cientes de que 

existem PICS no SUS mostra que há uma falta de divulgação dos serviços. Também revela a 

necessidade de campanhas informando sobre as PICS no SUS para a população imigrante, em 

conjunto com a publicação de materiais sobre os serviços PICS e diferentes tratamentos em 

espanhol e outras línguas comuns da população imigrante na Grande São Paulo. Seria interessante 

incluir profissionais em medicina tradicional bolivianas nas UBSs onde há uma população 

significativa de pessoas bolivianas, ambas para a inclusão e intercâmbio cultural de práticas em 
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saúde e para acessibilidade linguística às PICS à população imigrante boliviana.  

Como afirma Jobana Moya, a proposta não é fazer com que a medicina tradicional 

boliviana (que é muito diversa e inclui diferentes práticas e tratamentos de diferentes regiões e 

culturas do país) seja presente em todas as UBSs. Muitos dos mates e outras medicinas tradicionais 

da Bolívia não poderiam ser acessíveis no SUS como muitas das plantas nem cresceriam no clima 

de São Paulo e teriam que ser transportadas, o que seria caro e poderia baixar a qualidade dos 

remédios. Também existem outras opções naturais aqui que já estão sendo utilizadas nas PICS.  É 

necessário fazer com que a medicina tradicional do Brasil, com suas plantas e práticas, seja 

acessível e conhecida também pelas pessoas imigrantes que se interessam por esse tipo de cuidado 

em saúde.  

Y… entonces, para las mujeres inmigrantes vamos a tener que aprender con las mujeres de aquí. 
Porque nosotras no conocemos las plantas de aquí. Hay muy pocas plantas que son parecidas con 
las de Bolivia, así, manzanilla, camomila, digamos, arruda, algunas plantas así. Pero en general creo 
que esta es una dificultad también grande.- Jobana Moya, 2020, Comunicação Pessoal 

 

Infelizmente, em conjunção com outros fatores, a falta de acesso ou conhecimento sobre 

onde conseguir as orientações sobre medicinas tradicionais ou os mates específicos na Grande São 

Paulo, bem como o acesso precário aos serviços em saúde pública em geral para as mulheres 

imigrantes bolivianas, deixam uma lacuna em cuidado que empresas privadas podem preencher 

promovendo a ideia de saúde ou certos produtos em saúde (que não necessariamente beneficiam a 

saúde) enquanto extraem lucro econômico deste grupo. O marketing multinível foi uma categoria 

de empresa privada vendendo a ideia da saúde que apareceu várias vezes ao longo desta pesquisa. 

Por incluir produtos em saúde do marketing multinível no mesmo subcapítulo que o uso de 

medicina tradicional e as PICs entre mulheres imigrantes bolivianas, eu, de forma alguma, estou 

inferindo equivalência destas três categorias de práticas. Algumas mulheres imigrantes bolivianas 

que conheci e membros da diretoria da igreja, Creyentes, apresentaram os produtos de saúde das 

empresas como alternativas aos cuidados em saúde oferecidos no SUS. Essse produtos também 

foram retratados como iguais ou em harmonia com a medicina tradicional por serem “naturais”. 

Sendo assim, é  necessário documentar o aparecimento do fenômeno do marketing multinível no 

meu trabalho de campo, e examinar os possíveis impactos deste modelo de empresa e seus produtos 

em saúde nas vidas e na saúde das interlocutoras deste estudo, suas famílias e suas comunidades. 
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2.2.4 Marketing multinível e saúde 

Em agosto de 2017, fui convidada para conversar com Jennifer na sede da ONG, O Reino 

dos Crentes, que faz parte dos projetos da igreja evangélica de sua família, Creyentes. Jennifer é 

uma imigrante boliviana, bem afável, e é gerente da ONG do Reino dos Crentes. Ela é a filha do 

pastor de Creyentes. A igreja é uma cadeia com algumas localizações pela cidade, mas 

principalmente na região Centro-Norte de São Paulo. Pouco antes do nosso encontro, a mãe de 

Jennifer teve um acidente e voltou para a Bolívia a fim de fazer uma cirurgia no seu joelho. Jennifer 

teve que ir com sua mãe para cuidar dela durante sua recuperação. Após sua mãe se recuperar, ela 

voltou a São Paulo. Jennifer e eu marcamos um encontro para ver se ela poderia me ajudar a 

encontrar mulheres interessadas em participar do estudo. Como retorno, ela me solicitou que eu 

ensinasse inglês para adolescentes em sua ONG. Depois de um tempo conversando sobre as aulas, 

ela tirou um catálogo da estante atrás dela. O catálogo era de produtos de Empremundi,28 uma 

empresa de marketing multinível,29 principalmente com “produtos de saúde”. Ela disse que esse 

catálogo deveria ser interessante para mim, por eu me preocupar com a saúde de pessoas 

imigrantes. Jennifer explicou que muitos dos membros da congregação da igreja, incluindo ela 

                                                
28 Empremundi é um pseudônimo. 
29 Segundo Silva e Mota (2019), marketing multinível é um tipo de negócio que está no Brasil há mais de duas 
décadas. O marketing multinível (MMN) também é conhecido por outros termos, como marketing de rede (MKR) e 
marketing de relacionamento. De acordo com Fernandes (2017), o marketing multinível é uma forma de distribuição 
que movimenta bens ou serviços com valor comercial, do fabricante diretamente para consumidores, mediante uma 
rede de revendedores independentes, na qual será proporcionado a eles comissões e prêmios aplicados não só sobre 
suas vendas, mas também sobre toda a sua rede de vendas. Conforme Alvarenga (2013), no modelo de marketing 
multinível, o participante da rede pode ter tantos ganhos na venda de produtos ou serviços, quanto pela renda gerada 
por meio do recrutamento de novos integrantes da rede. Seu lucro é proporcional ao lucro criado pelas vendas dos 
participantes de sua rede. Como resultado, esta verba é distribuída à comissão e bônus aos seus vendedores e 
integrantes da rede. Nesse sistema, o consultor não ganha só de suas vendas, mas da mesma forma com o recrutamento 
de novos consultores e com o rendimento deles e dos outros que eles também recrutarem. O limite do nível que terá 
esse lucro varia conforme a empresa. A grande maioria de distribuidores de MMN trabalham em tempo parcial e são 
mulheres (Liu, 2018). 
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mesma, estavam vendendo os produtos da Empremundi. O catálogo tinha suplementos, vitaminas, 

goji berries secos, cremes, perfumes, proteínas em pó, roupa esportiva e muitos outros produtos. 

Enquanto olhava o catálogo, Jennifer me mostrou a pulseira que ela estava usando, que parecia 

dura com um silicone preto e uma placa de imã prateada no meio. Ela explicou que esta pulseira 

era o produto que mais vendia na comunidade. Jennifer disse que com o uso desta pulseira curou 

a dor de dente e a insônia do seu pai (o pastor da igreja). Ela afirmou que na primeira noite em que 

seu pai usou a pulseira, ele dormiu como um bebê. Adicionalmente, a pulseira serviu para parar a 

epilepsia severa de uma criança da comunidade de Creyentes, e ela só teria sofrido uma convulsão 

desde que começou a usá-la. Jennifer afirmou que a pulseira de imã pode curar pelo menos 140 

problemas de saúde. A pulseira custava mais de R$ 100.  

Depois de olhar o catálogo por um momento, eu perguntei quantos membros da 

congregação estavam vendendo os produtos da Empremundi. Jennifer explicou que as vendas da 

Empremundi eram um projeto do Reino dos Crentes. Ela e seu pai recentemente tinham ido a um 

congresso sobre empreendedorismo em Santa Catarina, Brasil, e conheceram um representante da 

Empremundi lá. Eles decidiram então trazer a oportunidade empresarial que a Empremundi 

oferecia de volta para a comunidade da sua igreja. Jennifer explicou que a Empremundi enfatiza 

muito a criação de pequenas empresas familiares através da venda dos seus produtos. Ela explicou 

que há sete vendedores principais dos produtos na congregação, incluindo ela. Ela disse que o 

acesso aos produtos da Empremundi era ótimo, porque o SUS era muito ruim naquele momento. 

Jennifer afirmou que por isso que sua mãe fez a cirurgia do seu joelho na Bolívia em vez de ficar 

em São Paulo para fazê-la pelo SUS. Jennifer disse que a Empremundi fornece alternativas em 

cuidados em saúde muito melhores que o sistema público oferece. Ela também disse que as vendas 

proporcionam uma alternativa de trabalho em relação às oficinas para os membros da congregação. 

Ela comparou a oportunidade de vender os produtos da Empremundi com as aulas de baixo custo 

que a ONG oferecia de confeitaria, panificação e informática, porque forneceram oportunidades 

para entrar em outras vocações.   

Ao longo das semanas em que frequentei a sede do Reino dos Crentes para dar as aulas de 

inglês, eu acabei conhecendo muitos membros da congregação e também conheci melhor a ONG. 

O Reino dos Crentes sempre recebia pessoas com diferentes necessidades passando por suas 

portas. Na ONG, por um preço relativamente baixo, eles auxiliavam indivíduos com o processo da 

regularização migratória, ofereciam serviços em atenção jurídica, contabilidade, terapia familiar e 
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também afirmavam que possuíam orientação médica (ainda que nunca presenciei alguém pedindo 

esse serviço, não havia médico na sede e não havia um espaço designado para realizar consultas). 

Também ofereciam os vários cursos na informática, panificação, etecetera. Eu fui a primeira 

pessoa a dar aulas de inglês na sede e estavam procurando alguém para dar aulas de português. No 

escritório da Jennifer, também havia cartazes anunciando que possuíam uma agência de viagens 

para comprar passagens para Bolívia e que também vendiam terrenos na Bolívia.  

Na entrada da sede do Reino dos Crentes havia uma mesa com diferentes materiais em 

papel para distribuição gratuita. Nos dias que frequentei lá, sempre havia os mesmos documentos 

e todos os materiais eram em espanhol. Havia um panfleto com a lista de serviços do Reino dos 

Crentes; um panfleto sobre a igreja com um convite para fazer parte da família de Deus e caminhar 

com Jesus; um livrinho grampeado sobre pecados, cheio de charges sobre Adão e Eva e pecados 

cristãos que finalizavam com um anúncio sobre a igreja; um panfleto sobre o que significa ser 

vendedor de produtos da Empremundi com uma lista de coisas que poderiam ganhar se 

trabalhassem com eles como: realizar seus sonhos, trabalhar em horários flexíveis, fazer uma 

viagem, ter independência financeira, e ficar sem dívidas. Havia um mini folheto sobre a 

Empremundi perguntando “Te gustaría ganar dinero extra? De 500 R$ semanales o más. Solo 

necesitas de: Fé, Actitud, Esfuerzo”; e um jornal que era publicado pela igreja.30  

O jornal, que não tem data de publicação, tinha escrito em pequenas palavras “Periódico 

Informativo de distribución gratuito”. Os autores dos artigos e editoriais individuais não eram 

especificados, mas havia uma mini caixa sob o título “staff” na segunda página do jornal onde 

havia o nome do pastor, com o título de presidente, e um dos seus filhos, como escritor. O crédito 

do desenho gráfico é de outro filho do pastor (ambos filhos participaram das aulas de inglês que 

ministrei no Reino dos Crentes). O crédito da fotografia era para O Reino dos Crentes (eram fotos 

e desenhos que pareciam ser de diferentes fontes e qualidades e de diferentes regiões do mundo). 

Na capa, no topo da página, havia uma foto do pastor e sua esposa anunciando seu programa de 

rádio em família. Estava escrito em letras grandes que o jornal é a edição de “Bienestar/ Salud/ 

Algo importante para leer”. Algumas histórias apresentadas na capa se tratavam de: diferentes 

desastres naturais que podem significar o “Fin del Mundo!!!”; uma história sobre saúde intestinal 

e como cuidar do intestino; uma história sobre cristãos reprimidos que moram debaixo da terra na 
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Coréia do Norte; e um bebê nos Estados Unidos que tinha morrido no carro enquanto a mãe tinha 

ido a uma festa. 

Na seção do editorial havia uma área sob o título “Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo”. Na seção 

do mau e feio, falava-se sobre as ondas de assaltos que eram denunciadas nos meios de 

comunicação paulistanos. Afirmava-se que a mídia não mencionava como as oficinas de costura 

dos bolivianos são afetadas severamente por esses assaltos. Assegurava-se que as vítimas 

imigrantes bolivianas dos assaltos ligavam para a polícia, mas as autoridades não faziam nada e 

não entendiam o quanto a comunidade boliviana em São Paulo sofre. O autor escreveu que 

esperava que as autoridades escutassem a comunidade boliviana e os brasileiros, especialmente 

nesses tempos tão incertos de crise econômica no Brasil. Na seção de “lo bueno” ou seja, o bom, 

afirmava-se que ainda que a crise econômica está acontecendo no Brasil e, como imigrantes, os 

leitores sentiam os efeitos da crise também,  existia uma luz de esperança para poder superar a 

crise. A luz vinha na forma de vendas diretas, que dava a oportunidade às pessoas imigrantes de 

trabalhar com empresas “totalmente legales”, melhorar sua situação financeira e cumprir as metas 

que tinham como razão para migrar para o Brasil no princípio. O escritor afirmava que alegrava 

muito a pastoral da igreja que eles tinham como fornecer a oportunidade para os membros da sua 

congregação poderem vender os produtos da Empremundi. O editorial finaliza pedindo que Deus 

abençoe todos os empresários que já estão no projeto da Empremundi e pede bênçãos para as 

pessoas que vão entrar no projeto.31  

O jornal possuía 16 páginas no total. No resto do jornal, havia seis anúncios explícitos em 

relação à Empremundi: um sobre a pulseira de imã e seus benefícios em saúde; um sobre como 

                                                
31 A seção do editorial sobre os assaltos de oficinas busca apelar aos medos justificados que muitos membros da 
congregação devem ter dessa violência que acontece com bastante frequência segundo muitas das minhas 
interlocutoras. Elas afirmaram que assaltos de oficinas acontecem com certa frequência porque possíveis assaltantes 
sabem que imigrantes não regularizadas muitas vezes não têm como abrir contas bancárias, trabalham só com dinheiro 
e guardam tudo nas suas oficinas. Também é menos provável que denunciariam o crime se não estiveram regularizadas 
porque podem ter medo de deportação ou o fechamento forçado de uma oficina irregular. Também, várias 
interlocutoras relataram que a polícia às vezes é xenofóbica e não trabalha para enfrentar ou denunciar os assaltos de 
oficinas bolivianas e não trata as vítimas bolivianas desses crimes com respeito. Como muitos dos membros da 
congregação desta igreja são ou trabalhadores e residentes ou donos e residentes de oficinas de costura, realçar que 
esses crimes estão acontecendo em suas residências e lugares de trabalho enquanto apresentar uma alternativa 
“totalmente legal” que também vai ajudar os membros da congregação cumprir suas metas financeiras que os fizeram 
migrar, parece manipulador. Por afirmar que o deus abençoe os empresários e futuros empresários da Empremundi e 
que isso é o que vai ajudar a comunidade imigrante a superar a crise no Brasil, o autor do editorial lembra o "espírito 
de capitalismo” do The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism do Max Weber (2002). Nesse contexto, a chamada 
para empreendedorismo dos membros da congregação nas vendas de produtos Empremundi não é só sobre ganância 
financeira, mas carrega uma apelação moral para ajudar a comunidade imigrante da igreja.  
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vendedores dos produtos podem ganhar R$ 500 ou mais por semana; um que é de uma página 

inteira com a foto de uma modelo brasileira famosa que disse que a Empremundi é uma empresa 

que cuida da saúde e o bem estar dos outros, enquanto oferece oportunidades para seus vendedores 

crescerem economicamente; um de um creme da Empremundi para tratar dores musculares; e outro 

sobre sua linha de shakes para emagrecer, manter o peso e/ou ganhar peso.  

Em adição aos anúncios e do editorial, havia outro artigo, destacado na capa, mascarado 

como um artigo informativo sobre a saúde, que era propaganda da Empremundi. O artigo detalha 

sobre toxinas que se acumulam no cólon e a importância de fazer uma limpeza do cólon 

rotineiramente. O artigo não menciona Empremundi, mas está vinculado com fotos de dois 

produtos de Empremundi, um shake laxante e um chá laxante. O autor também coloca uma nota 

para dizer que os dois produtos também são bons para queimar gordura.  

Um aumento recente no foco das condições crônicas coloca a manutenção do estilo de vida 

no centro do discurso sobre saúde. Orientações em saúde sobre nutrição e estilo de vida são 

apresentados em programas de rádio, artigos de jornais e panfletos distribuídos em lugares de 

convivência como a igreja e no Reino dos Crentes. Os temas frequentes de auto aperfeiçoamento 

da MMN não podem ser desvinculados das reivindicações de saúde feitas pelos distribuidores da 

MMN. Os aspectos de saúde do MMN são críticos para seu sucesso. Mesmo que apresentem seus 

produtos como suplementos alimentares ou produtos de estilo de vida, as empresas MMN também 

são altamente associadas a medicamentos naturais ou à base de ervas (Droney, 2015).  

É importante notar que todos estes materiais sobre Empremundi estavam publicados em 

espanhol, criando um espaço acessível e aconchegante para membros desta comunidade que não 

necessariamente encontrariam em outros lugares em São Paulo, como muitas unidades de saúde e 

farmácias. É interessante realçar que todos os materiais oficiais da Empremundi estavam 

disponíveis e acessíveis em espanhol ainda que Jennifer e seu pai estavam trabalhando com um 

representante dessa empresa MMN no Brasil. Isso pode ser uma reflexão da ambição e o objetivo 

que a corporação talvez tenha de atingir a população imigrante no Brasil. 

Além de conhecer a sede da ONG do Reino dos Crentes, para poder me apresentar a mães 

imigrantes da congregação da igreja para achar interlocutoras para esta pesquisa, Jennifer me 

convidou à sala de convivência da congregação seguindo um culto em dois diferentes domingos. 

Na entrada da sala de convivência tinha um estande para pegar uma cópia do jornal da igreja e 
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panfletos também. Conheci vários membros do culto, homens e mulheres, que estavam usando as 

pulseiras de imã que a Jennifer usava da Empremundi.  

De acordo com Droney (2015), a maioria das empresas MMN tem sua origem no Norte 

Global, principalmente os Estados Unidos, e possuem o maior crescimento recentemente nos 

mercados do Sul Global. Em uma empresa MMN, um indivíduo deve pagar uma taxa para se tornar 

um distribuidor da empresa, e eles devem pagar do seu próprio bolso pelos produtos que depois 

revendem. Eles são encorajados a recrutar outros distribuidores que são "downline", ou seja, 

abaixo deles, em sua rede. O distribuidor original recebe um bônus por recrutar mais distribuidores, 

e também ganha uma porcentagem das vendas desses distribuidores “downline”. Os críticos 

ressaltam que a MMN opera de forma semelhante aos esquemas de pirâmide. Embora, diferente 

da venda em pirâmide, os distribuidores de MMN vendem produtos materiais. A venda de produtos 

de MMN é frequentemente uma fonte secundária de renda em comparação com a prática mais 

lucrativa de recrutar mais distribuidores. Levando em consideração que Jennifer e alguns membros 

são designados os principais distribuidores na comunidade da igreja com distribuidores abaixo 

deles, isto provavelmente significa que o pastor e sua família estão lucrando mais com o 

recrutamento dos membros da congregação e as vendas deles do que com suas próprias vendas. 

Esse benefício financeiro poderia aumentar o interesse deles em que mais membros da sua 

comunidade se tornassem distribuidores da Empremundi, o que pode explicar a propaganda pesada 

sobre a "oportunidade empresarial" e os produtos em geral na mídia e em espaços da congregação.  

Especialistas em marketing, como Croft e Woodruffe (1996), explicam o interesse das 

empresas MMN em "mercados emergentes" do Sul Global, argumentando que elas são 

qualitativamente diferentes daqueles dos Estados Unidos ou da Europa, e que a MMN é 

particularmente adequada para explorá-los. A MMN é mais adequada para mercados onde as 

relações pessoais são centrais (Dolan e Scott, 2009), como no Brasil ou na Bolívia e, sendo mais 

específico, numa congregação religiosa de imigrantes. A rápida distribuição de MMN na 

congregação da igreja da família de Jennifer mostra a importância de entender a MMN como uma 

nova forma popular de distribuição de produtos de saúde e conhecimento. Biehl (2007) observou 

as qualidades pessoais e afetivas dos mercados médicos privados, especialmente os mercados 

farmacêuticos no Brasil. O modelo MMN compartilha muitas características com as indústrias 

médicas privadas, mas com questões adicionais de práticas econômicas controversas e benefícios 

exagerados à saúde. 
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A Empremundi não foi a única empresa de MMN a qual fui apresentada durante esta 

pesquisa. Victoria também é distribuidora para uma empresa de MMN que se chama 

AmeriSaúde.32 Victoria comentou que quase parou de trabalhar na oficina dela em casa e que agora 

trabalha para uma empresa dos Estados Unidos. Ela ficou feliz quando relatei que eu sou dos 

Estados Unidos e falou que ela gosta muito de pessoas de lá porque sabem como trabalhar. Durante 

nossa primeira conversa em um café, ela falou várias vezes sobre a empresa para qual ela 

trabalhava, AmeriSaúde, e seus produtos. Ela conseguiu relacionar muitos tópicos de que a gente 

conversou com os produtos e a revolução empresarial da AmeriSaúde. Comentou que desde que 

era criança queria muito ser uma mulher empreendedora e que fez um curso de empreendedorismo 

para mulheres imigrantes na Ong Cruz. O número de contato de Victoria entrou em uma lista de 

pessoas procurando empregos na área de empreendedorismo, depois de fazer esse curso. Seu futuro 

“chefe”, um homem representante de AmeriSaúde que ela chamou de “o Coreano”, ligou para ela 

depois de conseguir o número de Victoria daquela lista, e perguntou se ela estava interessada em 

trabalhar para uma empresa internacional dos Estados Unidos.33 Victoria aceitou, especialmente 

porque queria muito parar de trabalhar na costura. Victoria disse ter decidido que precisava trazer 

os produtos de AmeriSaúde para conversar comigo porque minha amiga que nos apresentou 

relatou para ela que eu estava interessada em falar com ela sobre saúde para minha pesquisa.  

Ela começou a explicar que todos os produtos da AmeriSaúde são naturais, que é 

importante porque o planeta está sendo destruído. Victoria enfatizou também que era importante 

que todos os produtos fossem naturais, porque as medicinas mais naturais são as mais saudáveis. 

Disse que ainda que os produtos da AmeriSaúde são todos naturais, são potentes também. Ela falou 

que ia mostrar para minha amiga e eu a efetividade dos seus produtos. Victoria colocou algumas 

gotas de vermelho escuro de iodo (havia uma garrafinha na sua bolsa) num copo de água. Depois, 

colocou uma colher de detergente em pó da AmeriSaúde na água. Com a adição do detergente, a 

água ficou clara de novo. Ela comentou que esse produto é quase mágico e que ainda bem que era 

bom para a saúde. Depois, Victoria nos mostrou uma pasta de dente da AmeriSaúde e comparou 

aquela pasta de dente com a pasta de dente popular da Crest, sabor de hortelã. Ela mostrou como 

                                                
32 AmeriSaúde é um pseudônimo.  
33 O fato de que o representante da AmeriSaúde entrou em contato com Victoria através de uma lista que veio de uma 
lista de imigrantes com formação em empreendedorismo chama atenção porque significa que pessoas da comunidade 
imigrante estavam sendo recrutadas de propósito para vender produtos da MMN.  
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a Crest tem uma faixa azul no meio da pasta, e afirmou que isso significa que esta pasta de dente 

é muito química porque a hortelã não é azul. Depois, nos mostrou a pasta de dente de AmeriSaúde 

que tem uma faixa verde no meio. Victoria afirmou que a faixa verde mostra que a pasta de dente 

de AmeriSaúde é pura e natural porque sabemos que hortelã é verde.34 Victoria também relatou 

que depois de passar por uma relação abusiva, o uso dos suplementos e shakes da AmeriSaúde e 

o começo do empreendedorismo com AmeriSaúde foram as curas para sua depressão. 

Victoria disse que, desde que começou a vender produtos da AmeriSaúde, ela se sentia 

como uma médica porque falava com todas as pessoas que ela conhecia sobre a saúde. Depois de 

nossa entrevista formal, Victoria vinculou os produtos de AmeriSaúde às práticas em saúde 

tradicional que ela usou na Bolívia. Ela falou que na Bolívia, como ela passou muito tempo no 

campo, da área rural, ela comia só comida orgânica e tomava muitos mates para medicina 

preventiva e para se curar de doenças, mas ao chegar no Brasil, isso não era uma possibilidade. 

Ela afirmou que agora, por causa do seu acesso aos produtos naturais da AmeriSaúde, podia comer 

e tomar medicina natural, mas que era muito melhor do que tomava na Bolívia. É importante notar 

que enquanto AmeriSaúde realça alguns dos ingredientes que são “naturais” na capa dos produtos, 

ao examinar as listas de ingredientes, poucos produtos eram compostos apenas por ingredientes 

“naturais”. Adicionalmente, muitos dos produtos da AmeriSaúde que eram de ingredientes que 

saíam de fontes naturais, como chá verde, eram mais caros que produtos similares nos mercados 

convencionais em São Paulo.  

Victoria afirmou que um dos melhores benefícios de vender produtos por AmeriSaúde, é 

que como distribuidora, ela tinha oportunidades para educação em saúde. Ela falou que pagou 

R$50 para se consultar com uma nutricionista da AmeriSaúde que está receitando uma dieta para 

ela (usando produtos de AmeriSaúde). 

Porque estoy encaminando con una nutricionista. Te dije este día que te conocí, yo estoy analizando 
esto. Era abertura de la empresa. El líder colocó la programación para nosotros cuidar gratis con 
nutricionista. Colocó ella para entrar. Para 50 reales uno aprende muchas cosas. Están, estoy 
monitoreando con ella y estoy aprendiendo mucho y esto sirve para nuestras amigas, para nuestros 
hijos, ¿no? Todo lo que hay por allí. Entonces si tú te interesa, yo te puedo mostrar. Tú entras y 
preguntas sin compromiso ninguno. Esto es para salud mismo, por eso te digo, yo conocí todo esto 
gracias a Dios. Y gracias por mi salud también, porque yo me quedé enferma y corrí atrás y encontré 
a esto. Entonces, me ha ido bastante. - Victoria 

                                                
34 Pesquisei os ingredientes da pasta de dente de AmeriSaúde e utiliza ingredientes bem similares aos ingredientes de 
Crest, incluindo sabor artificial e corante artificial.  
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De acordo com Droney (2015), através da "educação em saúde", como as consultas com 

uma nutricionista da AmeriSaúde, a MMN fornece a seus distribuidores materiais que ajudam a 

estabelecer-se como fontes confiáveis com especializações em saúde, construindo sua reputação 

como fontes legítimas de produtos de saúde. Ao mobilizar redes sociais para obter lucros, a MMN 

torna-se parte das relações de cura, confiando em "especialistas em saúde", como Victoria ou 

Jennifer, para vender seus produtos através de suas próprias redes. Desta forma, as empresas MMN 

podem participar das dinâmicas populares de intercâmbio médico e de cuidados. A MMN tornou-

se parte do trabalho empresarial de Victoria e de suas tentativas de viver uma vida longa e saudável 

para seus filhos.  

Droney (2015) afirma que os distribuidores da MMN, como Victoria, consideram uma 

prática normal e importante usar os produtos que vendem. Essas empresas sugerem que elas 

promovam um estilo de vida saudável através de um regime saudável e espera-se que seus 

distribuidores sejam modelos desse estilo de vida. Victoria relatou que ela e seus filhos 

regularmente bebem batidos (shakes) e sucos em pó da AmeriSaúde para aumentar sua ingestão 

nutricional.35 Ela também disse que toda a família usa os sabonetes e pasta de dentes da 

AmeriSaude. Através de tais práticas, Droney afirma que os distribuidores se tornam clientes/ 

pacientes, parceiros comerciais e potenciais provedores de cuidados ao mesmo tempo.  

Para muitas pessoas imigrantes, com acesso precário ao SUS e uma rede social diferente 

(e muitas vezes reduzida) após a migração, a competência médica é procurada em trocas casuais, 

a partir de contatos, tanto íntimos quanto desconhecidos, muitas vezes frente a frente e/ou na 

compra de produtos. Os conselhos médicos são frequentemente recebidos de propagandas, mas 

também em interações pessoais com quem faz a propaganda (Droney, 2015). Há um grande 

mercado na Grande São Paulo, tanto para os materiais quanto para os fatos que curarão um corpo 

doente ou manter um corpo saudável, e estes são frequentemente adaptados pessoalmente aos 

desejos e (mas nem sempre) as necessidades do consumidor (Mol, 2008). Como mostram Das e 

Das (2006), o “autotratamento” com produtos de saúde ocorre em mundos locais onde as pessoas 

                                                
35 Esta prática de dar os shakes para seus filhos pode ser problemática porque ao ver sua linha de produtos, muitos 
dos shakes da AmeriSaúde contêm suplementos e diuréticos que normalmente não seriam indicados para crianças e 
adolescentes. Victoria não revelou quais shakes que seus filhos tomam, mas a falta de orientação médica sobre o uso 
dos shakes (que são na sua maior parte sintéticos) pode prejudicar a saúde deles em vez de render os benefícios de 
que a empresa se gaba.  
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procurando saúde têm recursos limitados, em meio a redes diversas e sobrepostas de especialistas 

em saúde que podem ser utilizadas para acessar produtos e informações. A MMN é capaz de se 

juntar a essas redes, fornecendo materiais que os distribuidores precisam para se tornar 

especialistas informais em saúde.36  

De acordo com Dolan e Johnstone-Louis (2011), em um modelo de negócios MMN, as 

obrigações das empresas são "devolvidas" para o distribuidor. Na maioria dos casos, 

reivindicações dramáticas sobre os produtos MMN são feitas pelos distribuidores com base em 

materiais ambíguos ou meramente sugestivos fornecidos pelas empresas. Durante nosso primeiro 

encontro, Victoria relatou uma anedota bem ensaiada de como uma criança numa demonstração 

dos produtos AmeriSaúde bebeu uma xícara inteira do detergente de lavanderia da empresa e, 

quando sua mãe o levou ao pronto-socorro, o médico olhou a lista de ingredientes e disse que não 

havia como a criança ter sido envenenada porque todos os ingredientes eram naturais.  Ela também 

disse que sua pressão sanguínea baixou usando produtos AmeriSaúde. Tais histórias sugeriam 

claramente que os produtos de AmeriSaúde proporcionavam benefícios reais à saúde ou pelo 

menos protegem a saúde e segurança da família. As próprias empresas MMN podem não fazer 

reivindicações médicas explícitas, mas seu sucesso se baseia no fato de que seus distribuidores as 

fazem. Assim foi o caso da pulseira com ímãs que Jennifer afirmou ter curado a dor de dentes de 

seu pai e a epilepsia de um membro da congregação. E que a mesma pulseira tinha o poder de 

curar 140 doenças diferentes. Nenhuma dessas afirmações foi feita explicitamente em anúncios 

impressos oficiais da Empremundi distribuídos no Reino dos Crentes e na igreja.  

                                                
36 Muitas MMNs dos Estados Unidos, como Herbalife, uma empresa que também atua no Brasil, possuem histórias 
fortes de ter imigrantes (especificamente falantes de espanhol, Latinos) como um grupo demográfico alvo para ser 
distribuidores e clientes nas suas redes (Punti e King, 2013; Kilpatrick, 2014). Imigrantes latinos indocumentados nos 
Estados Unidos muitas vezes são considerados ideais para serem distribuidores de MMN porque normalmente 
precisam de dinheiro, muitos querem ser empreendedores, muitas vezes carecem de documentos e habilidades na 
língua inglesa para ter outros empregos, são mais prováveis de comprar e querer distribuir bens se tiver material em 
espanhol, muitos vivem em comunidades unidas e é pouco provável que reclamem, em parte porque muitos estão no 
país indocumentados (Kilpatrick, 2014). Isto é importante notar porque há muitos paralelos entre imigrantes bolivianos 
na Grande São Paulo e imigrantes latinos nos Estados Unidos. As duas populações são imigrantes principalmente 
econômicos, os dois grupos têm comunidades e/ou zonas de residência no país receptor mais ou menos estabelecidos, 
os dois grupos enfrentam certas barreiras para se regularizarem (ainda que as leis para regularização nos Estados 
Unidos são mais severas e hostis do que no Brasil), e os dois grupos de imigrantes enfrentam acesso precário a 
cuidados em saúde pública (ainda que o acesso ao SUS no Brasil é mais fácil do que ao sistema de saúde nos Estados 
Unidos também). Com estas similaridades entre as populações, dado o fato de que a Empremundi fornece materiais 
em espanhol para distribuição no Brasil e um representante da AmeriSaúde procurou e entrou em contato com a 
Victoria usando uma lista especificamente de imigrantes que querem ser empreendedores, é possível que os MMN 
vêem a população imigrante boliviana na Grande São Paulo como um grupo demográfico alvo para serem 
distribuidores e clientes também. 
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Como relatado pelo grupo focal, muitas mulheres imigrantes em São Paulo expressam 

insatisfação com tratamentos biomédicos, especificamente devido a seus efeitos colaterais. As 

MMNs e seus distribuidores afirmam consistentemente que os produtos e ingredientes são naturais, 

que muitos associam com menos ou nenhum efeito colateral médico. Ao falar sobre o uso de 

suplementos da AmeriSaúde, Victoria declarou que as vitaminas e suplementos, por serem todos 

naturais, não têm os efeitos secundários dos produtos comuns. Ela disse ter aprendido sobre esses 

benefícios dos produtos naturais com a AmeriSaúde e afirmou que sempre fala sobre isso com seus 

clientes e distribuidores potenciais.  

…todo eso aprendemos con esta empresa. Aprendemos. Ellos enseñan para cuidar de nosotros, 
porque necesitamos. - Victoria 

O fato de que AmeriSaúde é dos Estados Unidos foi importante para Veronica dar 

credibilidade às informações relatadas pela empresa e a qualidade dos seus produtos. Os 

distribuidores da MMN aproveitam da associação da MMN com riquezas e conhecimentos 

estrangeiros de países do Norte Global para promover um senso de acesso exclusivo ao 

conhecimento científico e conhecimento em administração de negócios (Droney, 2015). Nota-se 

essa atitude em Veronica, quando ela fala sobre como ela entende o empreendedorismo nos 

Estados Unidos comparado com como ela entende o empreendedorismo de brasileiros. 

(Brasileiros) No saben correr atrás. O, por ejemplo… el empresario americano, los americanos son 
emprendedores propios. Son 80% emprendedores y 30 o 20% acuden en el banco, dejan su dinero 
que crezcan en el banco. ¿Pero aquí, que hacen brasileiros? Dejan el banco quedar rico con su dinero 
y continúan siendo pobres. En cambio, el americano, ¿que hace? Buscan hacer sus empresas propias 
y hacen su dinero crecer desde 10 reales así. Pero aquí no le dan y toma tu dinero. ¿Que vas a hacer 
hoy? O dejo mi dinero aquí en el banco. Esto es que hacen, ¿no? Corre atrás.- Victoria 

 

Os distribuidores visualizam a participação em uma empresa MMN como um meio de se 

tornarem parte de uma rede profissional internacional, que carrega consigo uma expectativa de 

produtos de alta qualidade e riqueza significativa (Droney, 2015). De acordo com Wilson (1998), 

as empresas MMN são capazes de fornecer a seus distribuidores os meios para se tornarem 

especialistas em saúde informais de sucesso, construindo uma identidade cosmopolita rica, 

informada e conectada. A MMN pode igualmente oferecer (ou parecer oferecer) meios de alcançar 

mobilidade ascendente para aqueles que se sentem de outra forma bloqueados do avanço social, 

como muitos trabalhadores em oficinas bolivianas na Grande São Paulo.  
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Como citado por Droney (2015), Jeffrey (2001) afirma que a MMN está relacionada ao 

neoliberalismo tanto em suas dimensões econômicas quanto imaginativas, pois é atraente porque 

permite aos empresários substituírem ou subverterem as “geografias sociais convencionais.” De 

acordo com Cahn (2008), ele incentiva os princípios do neoliberalismo através de uma 

religiosidade explícita semelhante às redes evangélicas cristãs, caracterizadas por experiências 

individuais, “nascidas de novo”. Como muitos cristãos evangélicos, ao falar com um cliente ou 

outra distribuidora potencial, Jennifer tinha um testemunho para relatar sobre os benefícios 

saudáveis e financeiros dos produtos da Empremundi para a congregação da igreja da sua família, 

tanto quanto Victoria tinha uma série de testemunhos para relatar sobre sua experiência com 

AmeriSaúde e como melhorou a saúde dela. E ainda como vai ajudar a saúde dela e dos seus filhos 

no futuro.  

Yo no tomo eses remedios que consumía para depresión (que foram receitados pelo médico na 
UBS). Paré y comencé sólo con estos productos (produtos de AmeriSaúde) Omega 3, todo que es 
relacionado con el cuerpo, sistema inmunológico. Sólo eso. No tomo absolutamente nada, ni 
paracetamol.  Yo me afastei hace 2 años. Solo me cuido naturalmente con medicinas caseras, todo 
qué es casero (produtos de AmeriSaúde). Entonces, el mejor para el sistema, ¿no? Yo aprendí a 
cuidarme, ¿no? Tanto tiempo yo estaba descuidado… Si yo no me cuido, ¿quien me va a cuidar? 
Cuando sea más mayor… Si tú te cuidas antes del tiempo esto está valiendo para más allá. Cuando 
tú llegas a 30 y poco hasta 40 tú estás maravillosa, pero después… Ahora, hoy en día, una 
nutricionista (a nutricionista de AmeriSaúde) dice que…dijo, “Si hoy en día no van a mudar los 
hábitos de alimentarse los niños de hoy día, cuando llegan a 40 de aquí a unos 25 años, ya, ellos van 
a estar como viejos. Van a tener posibilidades de tener muchas enfermedades nutricionales y las 
clínicas y los puestos de salud van a estar más llenos.” - Victoria 

 

Muitas operações da MMN envolvem questões éticas difíceis. Koehn (2001) afirma que é 

difícil imaginar como as MMNs poderiam funcionar se os recrutas não vendessem esses "produtos 

de saúde" para amigos, parentes e conhecidos, e se não fizessem seus amigos, parentes e 

conhecidos virarem distribuidores abaixo da rede deles. Afinal, as pessoas que os distribuidores 

incorporam nas suas redes empresariais e de vendas muitas vezes são pessoas que têm um 

endividamento com a distribuidora original, ou seja, uma obrigação social ou familiar. Victoria até 

deu a sua filha de quatorze anos um catálogo para vender produtos da AmeriSaúde a seus colegas 

de colégio e suas famílias. Ela relatou que essa ação vai ensinar sua filha a ser uma empresária 

independente e também ela vai ter seu próprio dinheiro se conseguir vender.  

Alguns acadêmicos (Krige, 2012; Grayson, 1996) e muitos relatórios jornalísticos 

(Vesoulis e Dockterman, 2020; Mohammed, 2020; Partnoy, 2014) comparam a MMN a esquemas 
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de pirâmide, e afirmam que é quase inevitável que eles decepcionem os participantes, mesmo 

quando as empresas aderem a restrições legais. Quando fui me encontrar com Raquel para entregar 

uma cópia de nossa entrevista formal para ela, ela falou comigo sobre como nos meses recentes 

ela tinha tentado ser uma distribuidora para uma MMN de produtos de saúde, ErVou.37 Ela disse 

que investiu quase R$ 500 para ser uma distribuidora, mas depois de meses sem ganhar dinheiro 

do seu investimento, representantes conhecidas de ErVou insistiram que ela teria que investir mais 

dinheiro (falou que ia ter que ser milhares de reais mais) para ter um lucro. Raquel lamentou que 

teve que desistir de ser distribuidora porque não podia justificar gastar mais dinheiro e tinha que 

aceitar que perdeu os R$ 500 que havia investido.  

O sucesso da MMN muitas vezes depende de um contexto de escassez de material e 

regulamentação inconsistente (Droney, 2015). Muitas pessoas imigrantes na Grande São Paulo ou 

não sabem que têm acesso ao SUS ou o acesso que necessitam não existe. Jennifer afirmou para 

mim e provavelmente afirma aos potenciais clientes e distribuidores, que o SUS, hoje em dia, é 

muito ruim. A pressão sobre os serviços de saúde pública e a incerteza na economia formal são 

parte do que torna a MMN atraente para essas mulheres imigrantes estruturalmente vulneráveis. 

Nesse contexto, os distribuidores da MMN podem ser fontes confiáveis de conselhos de saúde. 

Enquanto na Bolívia, muitas das interlocutoras deste estudo tiveram acesso a curandeiros, ervas 

medicinais de fontes confiáveis e orientação sobre medicina tradicional, o acesso a isso é raro, 

desconhecido ou inalcançável para essa população na Grande São Paulo. Nesse contexto, os 

distribuidores da MMN podem parecer fontes confiáveis de informações e produtos de saúde, 

sempre enfatizando a “naturalidade” familiar de seus produtos. As empresas MMN também podem 

parecer oferecerem empregos confiáveis em um contexto com relativamente poucas oportunidades 

de emprego formal, especialmente para imigrantes bolivianos tentando achar trabalho fora de 

oficinas de costura.  

As empresas MMN são capazes de se unir às redes locais de intercâmbio de conhecimentos 

em saúde, fornecendo materiais que permitem a alguém, como Victoria, ampliar sua reputação 

como especialista em saúde informal. Com os materiais fornecidos pela AmeriSaúde, Victoria 

pode convencer outras pessoas de sua própria especialização em saúde. Porém, enquanto as 

empresas MMN propositadamente vendem suplementos alimentares, produtos de limpeza e 

                                                
37 ErVou é um pseudônimo.  
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beleza, os distribuidores fazem afirmações dramáticas sobre os efeitos medicinais curativos dos 

produtos MMN. As MMN vendem a ideia de saúde com orientações não qualificadas e utilizando 

reivindicações exageradas ou até mentiras para vender mais produtos e aumentar a rede de 

distribuidores dos produtos. As orientações não qualificadas aparecem em mídia da igreja 

afirmando que é necessário para todas as pessoas fazerem limpeza intestinal de rotina com laxantes 

sem orientação médica e aparecem nas afirmações da Victoria que é seguro ingerir os detergentes 

de lavanderia da AmeriSaúde e que pode se tratar e curar a depressão com Ômega-3 e outros 

suplementos. Essas orientações também são perigosas porque, ao ter problemas mais graves de 

saúde, talvez os clientes e/ou distribuidores da MMN não procurem serviços ou orientações 

qualificadas no SUS ou com outros profissionais em saúde qualificados.  

As empresas MMN se apresentam como empresas transnacionais que oferecem acesso à 

mobilidade ascendente e uma identidade moderna. Um componente disto implica em obter acesso 

a novos medicamentos aparentemente exclusivos e produtos de estilo de vida associados a países 

ricos no Norte Global. Consequentemente, as empresas MMN parecem oferecer a seus 

distribuidores transformações pessoais e econômicas ligadas ao status social de elite e ao 

conhecimento médico. Esses fatores facilitam a participação das MMN nos campos locais de 

cuidado, ligando-se ou criando redes lucrativas de prestação de cuidados. A MMN fomenta 

relações de cuidado que se configuram através de obrigações sociais e familiares e da promessa de 

saúde e lucros financeiros. Isto vincula a troca diária de materiais de saúde e informações com o 

investimento financeiro moderno, enquanto as questões éticas mais complicadas da MMN são 

mantidas longe das corporações que se beneficiam delas. Dessa forma, eles são capazes de extrair 

lucro econômico de redes pessoais informais (Droney, 2015).  

Ainda que, talvez, o trabalho da Victoria com AmeriSaúde possa significar um lucro 

socioeconômico para ela e sua família no curto ou longo prazo, a natureza das MMNs faz com que 

poucas pessoas realmente possam ganhar bastante dinheiro para uma vida digna e há chances para 

perder dinheiro também, como no caso de Raquel. É importante entender, que ainda que algumas 

pessoas ganhem dinheiro regularmente, não existe um vínculo empregatício (CLT) e os 

distribuidores não têm direitos trabalhistas tampouco. Também, as reivindicações exageradas e/ou 

falsas sobre os produtos em saúde de MMNs podem causar danos em saúde e obstáculos para a 

divulgação de informações em saúde baseada na saúde pública e/ou coletiva, particularmente na 

população imigrante, que muitas vezes não tem fácil acesso a informações confiáveis nessa área 
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(especialmente não em sua língua nativa). Sendo assim, enquanto o acesso aos produtos MMN 

pode parecer uma ferramenta para a melhoria de saúde na população de imigrantes bolivianas, 

muitas vezes, é uma barreira por ser um desvio no foco na busca de recursos em saúde pública e 

orientações adequadas da medicina tradicional ou um engano por propagar informações em saúde 

exageradas ou falsas. Infelizmente, existem outras barreiras a cuidados em saúde dignos e 

resultados em saúde positivos que as interlocutoras imigrantes bolivianas enfrentaram no SUS, um 

desses sendo o xenorracismo.  

 

2.3  Xenorracismo e Saúde  

2.3.1 Um óbito ocasionado por discriminação 

Conheci Monica na sala de convivência depois de um culto de Creyentes, a igreja da família 

da Jennifer. Jennifer e um dos alunos de inglês na classe que eu ministrava no Reino dos Crentes 

me apresentou para a Monica. Ela era tímida, mas quando falei que me interessava por saúde ela 

falou que tinha uma história importante para compartilhar. Ela começou a contar a história das 

experiências hospitalares dela e do seu marido, mas começou a chorar. Parecia que ela ainda 

carregava muita dor por conta dos eventos. Havia crianças correndo ao nosso redor e um grupo 

grande de membros da congregação circulando e falando alto. Eu dei um lenço de papel para ela 

e expliquei que ela não tinha que contar nada que fosse pesado para ela se não quisesse e que 

poderíamos nos encontrar em outra ocasião. Expliquei um pouco sobre meu estudo e que, se ela 

quisesse, poderíamos nos encontrar para falar em um momento e lugar conveniente e mais privado 

para ela. Ela concordou e nos encontramos duas semanas depois de nosso primeiro encontro. 

Monica migrou para São Paulo com seu marido e suas duas filhas pequenas em dezembro 

de 2003. Eduardo, seu marido, era desenhista e costureiro de vestidos de noiva na Bolívia. O casal 

planejava morar e trabalhar em uma oficina de costura no Brasil por um ano para poupar dinheiro 

e voltar para Bolívia, a fim de abrirem uma loja de vestidos de noiva. Em novembro de 2004, 

Monica começou a tossir muito, sentia um peso nos pulmões e não podia dormir. Por isso, ela foi 

se consultar na UBS mais próxima da oficina onde morava com sua família. No princípio, os 

funcionários da UBS pensaram que fosse tuberculose, mas depois de um exame concluíram que 
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não. Eles descobriram que a Monica tinha uma infecção grave nos pulmões e foi transferida 

imediatamente para o Hospital Centro-Sul para fazer uma cirurgia. 

…yo fui atendida en el puesto de salud de aquí, de Brás, y de allí me encaminaron para un hospital 
directamente para escanear los pulmones porque me dijeron que no estaban... o sea, suspeito de 
tener algo… o sea de tener, ¿como se dice?... tuberculosis. Entonces, por esta causa tenía que yo ir, 
digamos, hacer este tratamiento. Pero me han dicho que yo no tengo nada (de tuberculosis), sino 
que era mucho peor. Entonces yo tendría que ser encaminada para un hospital. Y había una 
enfermera que ella encaminó por mí todo. Entonces hasta que ella me llevó al hospital con papeles 
y todo de todo y directamente hacerme a la cirugía porque ella había hecho todo por mí. Pero en 
este hospital en que yo estaba internada, en el Hospital Centro-Sul allí, ¿como yo puedo hablar?, el 
doctor es bueno. Hasta que había doctores bolivianos que podían hablar conmigo porque yo no sabía 
hablar portugués y ellos hablaban por mí. Entonces de esta parte he sido bien tratado por ser la única 
boliviana y me trataron bien. Me atendieron como nunca nadie me atendió. Nunca he ido a 
un hospital. Era mi primera vez, pero salió bien. Me han hecho la cirugía de los pulmones…De los 
pulmones, según el doctor, me dijo que ha sacado un tipo, un huevo o dos de estas cositas, dos, tipo, 
huevos. Dijo que, que era una infección que tenían que sacar a tiempo …porque si no hicieron esto 
yo no iba a estar en este lugar, en este mundo. Pero a tiempo me hicieron esto… allí yo salí del 
hospital…. como tres semanas yo estaba internada. Después de que hicieron la cirugía yo tuve que 
ser tratada con pastillas. Y de ahí el doctor me decía que “Estás bien, tienes que salir de alta.”... Pero 
no estaba tan bien y yo tuve que seguir tomando medicamentos. Entonces tenía que salir de aquí 
(Brás, no Centro de São Paulo) hasta el Hospital Centro-Sul para tomar todos los días. - Monica 

 

Monica, enfaticamente insistiu que ela foi tratada bem, desde a enfermeira que a ajudou 

com seu encaminhamento para fazer a cirurgia emergencial até os médicos brasileiros e bolivianos 

que trabalharam para assegurar que ela estivesse informada sobre o que estava passando com sua 

saúde e sobre o processo de recuperação da infecção. Ela relatou que teve uma experiência muito 

positiva no Hospital Centro-Sul. Esta foi sua primeira experiência em um hospital, já que ela fez 

os partos de suas duas filhas em casa na Bolívia e costumava utilizar a medicina tradicional antes 

de migrar.  

Infelizmente, um pouco mais de um mês depois de que Monica voltou para a oficina depois 

da sua internação no hospital, o marido de Monica começou a ter dores abdominais fortes. Monica 

ainda tinha que ir com frequência para o Hospital Centro-Sul para tomar comprimidos que faziam 

parte do seu tratamento depois da sua cirurgia, então Eduardo tinha que ir sozinho para o Hospital 

Central onde ele ficou mais de um mês, até o carnaval. 

Monica: Allí él (Eduardo) tuvo que enfermarse ...Y yo, así, con la mano así doblada, no podía ir a 
acompañarle … claro que iba a acompañar…. al hospital a internarse, pero después no podía... fui 
impotente porque tenía que yo ir a tomar medicamento...tenía que ir a ver el hospital… entonces 
ahí… él se puso mal y le interné en el Hospital Central. Y estuvo allí casi un mes y poco él estaba.  
Sam: ¿Y esto fue poco después de usted hacer la cirugía?  
Monica:  Sí, en enero, por el veinte y poco de enero, él se internó en el Hospital Central, por un 
simples dolor de estómago. Entonces ahí se internó porqué corrieron por la emergencia. Le 
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atendieron bien en mis ojos delante de mí. Pero así se quedó allí. Yo también no pude ir porque 
necesitaba dinero para el pasaje para hacer muchas cosas en el momento… 
Sam: ¿Tus hijas estaban aquí en Brasil en la época?  
Monica:  Sí, sí estaban conmigo. Yo trabajaba en una casa como cualquiera que trabaja en costura. 
Yo tuve que dejar a mis hijas para ir a ver mi esposo.  
Sam: ¿Cuántos años tenían sus hijas en la época?  
Monica:  La menor tenía cuatro años y la otra, cinco años. Entonces yo las tuve que dejar en la 
casa... Y así ir al hospital cuándo podía… Cuando llegó Carnaval, el 24 de febrero, cayó en este día, 
y ese día mi esposo lo han dispensado porque no había atención. Entonces él llegó a la casa solito 
porque, entonces, no había dinero para pasaje para ir a verlo y él vino… golpeó en la puerta y él 
estaba todo hinchado, hinchado.  
Sam: ¿Cómo llegó en casa?  
Monica:  Sí, yo le dije, “¿Qué ha pasado por que te has venido?” Y él me dijo, “No, es que nos han 
despachado porque no había atención. Los doctores y enfermeras estaban de ferias, entonces 
preferían en los carnavales expulsarles. Aquí no hay atención todos estaban despachando.” Y 
entonces él entró, fue al baño, fui a buscar su ropa y así se vistió y se vino cómo le regalaron el 
pasaje hasta llegar en mi casa.  Y me dijo, “Sabes, ya no estoy mejorando.” Pero por dentro estaba 
consumiendo más.  

 

Cuidar de suas filhas e da sua própria saúde, trabalhar na oficina, ir e visitar seu marido no 

hospital foi quase impossível para Monica. Eduardo recebeu alta do hospital por conta do feriado 

de Carnaval, ainda que sua situação de saúde não tivesse melhorado. Ele chegou na oficina com 

alguns papéis e resultados de um ultrassom, mas não sabia a causa das suas dores abdominais e 

estava inchado e com muita dor ainda. Eduardo ficou em casa na oficina com ela e suas filhas por 

alguns dias, mas parecia que seu estado estava piorando. Monica tentou levá-lo de volta para o 

Hospital Central, mas os funcionários queriam reiniciar o processo que ele já havia passado 

anteriormente. Eduardo estava com medo e não queria voltar para esse hospital. Monica inferiu 

que, como ela tinha uma experiência positiva no Hospital Centro-Sul, seu marido teria melhores 

resultados ali também.  

...Se quedó unos días conmigo (na oficina) y me dijo, “Ya no quiero volver más al hospital.” Y me 
dijo, “Por favor, no me lleves.” Pero yo le vi en el estado como estaba. Volvimos al hospital… 
Después de que ha sido internado por un mes y más, volvimos al hospital y no querían saber nada 
de él. No quisieran saber… “Si quiere volver a internar se tiene que ir hacia abajo.” Y yo mostré a 
sus papeles y le dije, “Mira cómo está él, su estado. Estaba aquí internado. Estaba ya y yo no sé 
cómo puede negarle si está mal.” Así las enfermeras dijeron, “Si quieres que él continuar aquí tienes 
que volver a la fila de este abajo.” Como yo no podía hablar, le dije,  
“No vamos nosotros… estamos aquí pero no vamos en la casa… sí… nosotros vamos de aquí para 
otro hospital donde yo estaba internada (o Hospital Centro-Sul).” Y yo le llevé a este hospital 
sabiendo que a mí me atendieron bien y yo pensando que ellos iban a atender a él bien, pero no fue 
así. Pero ha sido diferente.  - Monica 

 

Monica chegou com seu marido ao Hospital Centro-Sul, passando pelo pronto socorro. 
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Infelizmente, a entrada do seu marido foi muito diferente da experiência da Monica no mesmo 

hospital. A Monica e Eduardo foram vítimas de xenorracismo.  

…Entonces llegamos al Hospital Centro-Sul y entramos directamente al Pronto Socorro y ahí estaba 
mi esposo. Fue tratado… fue tratado... muy… muy mal. Ni a un animal, yo creo que se puede tratar 
así. Pero al ver que las enfermeras le dijeron… a él dijo, “¿Qué es lo que tiene?” Yo le dije, “Sólo 
tiene dolor de estómago.” Y no le atienden. Y ellos dijeron, “¿Qué cosas son? ¿Porque no se van a 
su país? ¡Porcos! ¡Cochinos!” de esa forma nos trató... Entonces ahí le dije a mi esposo, “Tenemos 
que aguantar. Porque, ¿a dónde nos vamos de aquí?” Mismo siendo tratados así, le han metido en 
una cama y en mis ojos le habían atendido bien... Yo tenía que volver a mi casa porque yo tenía dos 
niñas para cuidar. Entonces yo me fui a mi casa. - Monica 

 

Monica afirmou que outra enfermeira também falou que Eduardo tinha dor de estômago, 

porque os bolivianos não sabem nada sobre a nutrição e que comem como porcos. A enfermeira 

insistiu que a dor do Eduardo era culpa dele mesmo. Ainda que estivessem sofrendo esta violência, 

Monica sentiu que não tinha outro lugar para ir e nem pensou em denunciar as agressões. Por 

questões linguísticas, seria difícil para eles denunciarem essas violências também. Ainda que 

Monica estivesse preocupada com Eduardo, ela tinha que sair por causa das suas responsabilidades 

na oficina para costurar e porque tinha que voltar para cuidar das suas filhas. Só conseguiu voltar 

três dias depois da internação do seu marido. Monica descobriu que o tratamento do seu marido 

seguiu sendo ineficaz e foi atrás de um médico do hospital para implorar-lhe para melhorar o 

tratamento do seu marido e tinha que voltar à oficina de novo.  

No fui dos días a verle. Creo que fui al tercer día y él estaba así con nada, ni siquiera… no le habían 
tratado bien. Y le pregunté “¿Cómo has estado?” Y él me dijo “Sabes, ellos me están tratando de lo 
peor.” Sólo él sabe cómo fue tratado. Y yo tuve que correr atrás de un médico para atenderle mejor 
y yo no sé hablar portugués… pero yo le dije, “Por favor atiende mejor. No tengo a nadie, sólo tengo 
dos hijas.” Y él (o médico) me dijo que, “Voy a hacerlo.” Y ha empezado a colocarle así suero... Y 
yo le dije (a Eduardo), “Sabes, tengo que irme.” porque donde yo trabajaba. Me exigían también 
que trabaje yo de costura. Entonces yo me sentía como qué volver obligada… Mis hijas sentían 
abandonadas entonces tengo que volver. - Monica  

 

Monica voltou para o hospital, com o intuito de ver seu marido, três dias depois. Ela tinha 

que pedir esmola na rua porque a dona da oficina onde trabalhava não lhe deu o dinheiro necessário 

para pagar a passagem e nem queria deixar Monica ir para visitar seu marido. Quando Monica 

chegou ao Hospital Centro-Sul nesse dia, Eduardo não estava mais na sala de internação onde 

estava antes porque foi transferido para a UTI, porque seu estado havia piorado. Ficou óbvio para 

a Monica que Eduardo não havia recebido o cuidado adequado ao descobrir que ele só havia 
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recebido café (nem água, nem chá) para tomar o dia todo. Ainda que Eduardo tivesse pedido para 

voltar para a oficina com ela, Monica sabia que não tinha como cuidar dele lá tampouco.  

No pasó estos dos días… volví porque, porque la dueña del trabajo de la oficina me dijo, “No hay 
dinero. No te puedo dar dinero para pagar tus pasajes.” Entonces, yo fui a la calle y pedí a los 
brasileños para me regalar mi pasaje, de un señor. Volví a escaparme de la dueña para visitar a mi 
esposo, ir a verle. Y ese día había sido el último día que me había visto. Porque yo conocí el cuarto 
donde él estaba y entré directamente allí y había una señora y a la enfermera le dije, “Estoy buscando 
mi esposo, está internado aquí.” Y ella dijo, “Él ya no está en su sala. Ya no está en esta sala y él 
fue llevado directamente allí para hacer pasar en emergencia está en la UTI.” Entonces, yo…. antes 
de que él entra la UTI para ser atendido, yo fui. Estaba lleno de aparelhos en su, en su… en… cosa 
de aquí en su pecho, en todo. Estaba con una, con tipo la cosa electrónica donde decía si estaba 
bien… Cuando él me vio, me dijo, “Has llegado.” Y yo le dije “¿Estás bien?” Y él me dijo “¡No! 
…...Por favor, sácame de este lugar no aguanto más.” “Pero si yo te voy a llevar a la casa, ¿que te 
va a tener? Aquí estás mejor.” Le dije. “¿Has empeorado?”, le dije. Y “¡Si!” me dijo. Y me ha 
mostrado una tacita de café. Allí le habían dado un café en vez de darle por lo menos una agüita, un 
mate por lo menos.  No, lo han dado un café. “Me han dado sólo este café. Sólo he tomado este café. 
Por esto estoy así.” - Monica 

 

Depois de falar com seu marido, Monica falou com uma enfermeira, mas ela não explicou 

para Monica o que estava ocorrendo. Ela apenas insistiu que Monica tinha que sair. Eduardo 

afirmou que ele estava morrendo e Monica foi forçada a deixar ele no cuidado de pessoas que já 

haviam mostrado preconceito contra ele e que haviam negligenciado suas necessidades nos últimos 

dias.  

…yo he corrido a la enfermera y digo, “¿Que ha pasado? ¿Porque él está pasando mal?” “Ahorita 
va a entrar en cirugía.” me ha dicho. “Ahorita. Y ya es tiempo y ya no puede (Monica) estar aquí. 
Tiene que ir a su casa.” me dijo. Él (Eduardo), entonces lo poco que fui a hablar con él…. Él me 
llamó. Estaba en la cama echado y él me llamó, “Yo no aguanto más. Sé que voy a morir. Sé que 
me voy a irme.” Y me dijo, “¡Cuídale a mis hijas!... Yo sé que mi tiempo está acabando.” Y yo no… 
yo no quería aceptar esto. Y vino una enfermera. Todos los doctores vinieron y se lo llevaron y me 
dijeron, “Ya no hay visitas y ya pasó. Váyase a su casa y entonces vamos a llamar en caso de 
cualquier cosa.” me dijo. Entonces yo me fui así con este dolor con esa pena. ¿Como me puedo ir si 
él está así?... Entonces dije, “Me voy a ir, pero me voy a venir de nuevo mañana.” - Monica 

 

Os funcionários do hospital não estavam deixando Monica ver Eduardo mais nesse dia, por 

causa dos horários de visita. Monica havia deixado uma das suas filhas em um andar abaixo com 

a segurança do hospital, então ela tinha que levar sua filha de volta para casa. Tragicamente, pouco 

depois de chegar em casa, uma mensageira do hospital bateu na porta da oficina onde a Monica 

morava.  O fornecimento de luz havia sido interrompido na casa por conta de uma chuva forte e 

ela não podia receber ligações no telefone da casa. A mensageira falou que Eduardo morreu uma 

hora depois de que Monica se despediu dele na UTI.  
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Y me fui así a las dos de la tarde. A las cuatro llegué a la casa y así llegué en la casa.  La luz de la 
casa se había cortado y había tanta lluvia. Y una mujer golpeó en la puerta diciendo que han llamado 
a mi casa del hospital que se llama, Hospital Centro-Sul, porque mi esposo, Eduardo y… “Estoy 
buscando la Monica.” Y yo le dije, “Yo soy.” “Entonces va ahorita al hospital porque...” me dijeron 
que murió el Eduardo.- Monica 

 

No final, Eduardo morreu devido a complicações por conta de bílis que foi liberada em sua 

cavidade abdominal devido a uma ruptura da vesícula biliar causada por cálculos biliares (pedras 

de vesícula) não tratados. Levando em consideração que ele teve sintomas fortes de uma pedra de 

vesícula por quase dois meses e estava internado no Hospital Central por mais de um mês e depois 

no Hospital Centro-Sul por vários dias antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, é possível 

concluir que houve negligência no tratamento do Eduardo nos dois hospitais (Ministério da Saúde, 

2019). Essa negligência veio em adição aos abusos verbais que Eduardo e Monica sofreram ao 

darem entrada no Hospital Centro-Sul.  

Sam: ¿Explicaron que pasó?  
Monica: No, no me dijeron nada… no me dijeron nada. Y yo… o sea, yo no sabía si… no podía, 
digamos…. hablar en portugués… Porque yo les miraba, los mismos doctores y enfermeras. Les 
miraba…y cómo han tratado mal a mi esposo. Yo con ese en mi mente estaba. Entonces… no se 
puede preguntar. Tal vez a mí me va a decir nada… a lo mismo dejé y sólo cuando ya pasó todo... 
me acerqué a la información y dónde hay y me dieron el papel y yo fui con el papel donde decía que 
él falleció...  
Sam: ¿Y en el final el dolor de estómago era qué?  
Monica:  Ese dolor de estómago parece que la bilis había espalhado…O sea…. la vesícula.  
Sam:  Ah, ¿en la vesícula? ¿Tenía piedra?  
Monica:  Si. Habían encontrado, pero ya estaba espalhado (bilis) por todo allá.  Ya no había 
solución según… el doctor dijo, no había solución…. era que él llegar e inmediatamente sea 
atendido. Pero ha dejado pasar por cómo le dije… estaba internado meses en el hospital... Hospital 
Central… Estaba a tiempo cuando lo internaron el 4 de enero…por día ya nos entraron y había esa 
chance para evitar eso. Pero dejaron pasar todo eso. No le atendieron bien. Fue tratado mal… fue 
por la negligencia de los médicos mi esposo falleció.  

 

Monica afirmou acreditar que seu marido morreu por conta de racismo e negligência 

médica. Ela sentia que os profissionais do hospital não tinham empatia com Eduardo e ela. Ao 

perguntar porque ela acha que Eduardo morreu, Monica afirmou,  

Racismo, negligencia, lo hicieron a mi lado. No lo tomaron en cuenta. Porque todos somos seres 
humanos y como seres humanos no se pusieron en su lugar esto. - Monica 

 

A discriminação pelos profissionais em saúde foi um fator na morte prematura do marido 

de Monica já que em vez de pesquisar a causa da dor do Eduardo, as enfermeiras ficaram culpando 
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a dieta boliviana, xingando-o e não conversaram com ele, nem prestaram atenção quando ele estava 

implorando por socorro. A discriminação sofrida por Eduardo não só afetou a saúde e o cuidado 

que ele recebeu, mas também deixou uma marca profunda em Monica e suas filhas. Monica se 

tornou mãe solteira num país novo, sem apoio familiar e sem a renda principal de seu marido. Ela 

também ficou com receio de hospitais e de serviços em saúde em geral e afirmou que só com a 

comunicação aberta e contínua dos agentes comunitários que chegaram na sua casa, ela começou 

a confiar nos serviços do SUS de novo.  

 

2.3.2 Comunicação em saúde e xenorracismo 

O racismo em si é um determinante negativo da saúde individual e comunitária. A 

experiência do racismo está associada à pior saúde mental e física, saúde geral e pobreza (Pachter 

e Coll, 2009; Gil-González et al., 2014; Werneck, 2016; Faro e Pereira, 2011; Chor, 2013). A 

xenofobia também é designada em muitos estudos como um fenômeno detrimental à saúde física 

e mental (Suleman et al., 2018; Moyce e Schenker; 2018).  Em São Paulo, muitas vezes, os traços 

indígenas que muitas pessoas imigrantes bolivianas têm são identificados e elas são racializadas. 

Dessa forma, vivem uma alteridade e muitas vezes são vítimas de racismo. Chang Waldman (2011) 

documentou que imigrantes bolivianos em São Paulo relataram experiências com desrespeito 

dentro das unidades do SUS por várias razões, incluindo: por serem indígenas, por suas 

vestimentas, por serem bolivianos, por não serem fluentes em português e por serem estrangeiras. 

A xenofobia e o racismo são frequentemente explorados separadamente porque podem ser 

vivenciados de formas diferentes, particularmente em países onde indivíduos podem compartilhar 

características étnicas e raciais semelhantes, mas têm diferenças de cultura, idioma e religião. 

Segundo Suleman et al. (2018), a discriminação é um efeito tanto da xenofobia quanto do racismo, 

mas o impacto de tal discriminação pode variar por conta de contextos vividos. Por exemplo, 

discriminação xenofóbica, por ser imigrante ou refugiado, muitas vezes carrega a ameaça ou o 

risco de deportação ao país de origem da vítima.  

Um termo útil para falar sobre o que a Monica e Eduardo enfrentaram durante sua 

internação no Hospital Centro-Sul, e que muitas das interlocutoras deste estudo enfrentaram 

enquanto transitavam na Grande São Paulo para cuidar de sua saúde e de suas famílias, é o 
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xenorracismo. Segundo Verena Stolcke (1991), a xenofobia, muitas vezes, é reservada só para 

certos grupos de imigrantes, passando longe de imigrantes brancas dos Estados Unidos, Austrália, 

Canadá ou Europa, por exemplo. Muitas vezes, a designação das pessoas migrantes como 

indesejadas carrega uma marca de racismo. O termo xenorracismo dá palavra à conjunção das duas 

dimensões de discriminação e preconceito por ser estrangeiro e por ser não-branco ou racializado. 

O xenorracismo aborda o importante fato de que a xenofobia de muitas pessoas é seletiva, e não é 

contra todas as pessoas imigrantes, mas, principalmente, imigrantes não-brancos, racializados. Por 

exemplo, eu, como mulher imigrante branca dos Estados Unidos, residente de São Paulo, nunca 

enfrentei discriminação como minhas interlocutoras relataram no SUS ou nos âmbitos públicos.38  

O xenorracismo (que enfrentaram nos âmbitos clínicos médicos e nos âmbitos públicos em 

geral) se manifestou em muitas formas diferentes e afetou como as interlocutoras deste estudo 

transitaram dentro e fora do SUS para cuidar de sua própria saúde e de suas famílias. Angela, por 

exemplo, disse que os médicos e enfermeiros não explicam bem os procedimentos, tratamentos e 

diagnósticos para imigrantes, porque pressupõem que as pessoas imigrantes não vão entender.  

A veces, también, tal vez pensaron porque somos inmigrantes que no entendemos, no nos explican 
bien. No nos explican bien que nos van a hacer, que síntomas vamos a tener, como vamos a salir. 
Pues ellos te dan y va a ser así o así ya… Como te digo, soy inmigrante, hay que explicarme así, 
como… como estuvieron siendo racistas con una persona, ¿no? Cuando eres inmigrante es así, ¿no? 
- Angela 

 

A falta de comunicação com Angela e a indiferença percebida por ela pela oncologista, 

Dra. Sandra, como detalhado antes, criou uma desconfiança nos tratamentos recomendados. 

Aquele episódio também fez com que Angela não sentisse que poderia ser aberta nem honesta com 

a médica quando ela tinha que explicar porque parou de ir nas suas consultas e porque não iniciou 

sua quimioterapia quando foi originalmente receitado. Como informado antes, Angela pediu para 

eu acompanhá-la na sua volta às consultas de oncologia depois da emergência da grande 

hemorragia que era sequela de seu câncer. Quando nós entramos na sala de consulta pela primeira 

vez depois da emergência, Dra. Sandra e Dra. Daniela foram quem nos atenderam. Em vez de 

                                                
38 Como imigrante branca dos Estados Unidos, eu não enfrento xenorracismo. Mas em momentos que falei sem pensar 
com amigas ativistas imigrantes em São Paulo que não enfrento xenofobia, elas acertadamente me corrigiram. 
Enfrento, acima de tudo, xenofobia estrutural em certos âmbitos, por exemplo: não tenho o direito ao voto no Brasil, 
já tive problemas para pessoas e instituições reconhecerem meu RNM para conseguir serviços ou entrada em certos 
lugares em São Paulo, e antes da Nova Lei de Migração entrar em vigor em 2016, eu tive que conviver com o medo 
da deportação quando participava em manifestações públicas porque era ilegal eu participar nelas como imigrante.   
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perguntarem como Angela estava, Dra. Daniela falou “Você sumiu.” Antes que Angela e eu 

pudéssemos sentar, elas começaram a repreender Angela. Perguntaram porque ela parou com seu 

tratamento e não apareceu mais para consultas. Em vez de explicar seu receio sobre a quimioterapia 

e como não se sentia bem com as recomendações da Dra. Sandra, e que ela usou tratamentos 

alternativos, Angela falou que se ausentou de tudo que foi marcado porque viajou para Bolívia. 

Na nossa entrevista formal, quando perguntei porque ela mentiu para as médicas naquele 

momento, Angela explicou que tinha medo de que as médicas fossem negar o tratamento que ela 

precisava se soubessem que ela tinha medo e tentado tratamentos alternativos. 

Porque no les iba a decir yo a ellos que desistí de hacer ese tratamiento, ¿no? Porque mi miedo era 
que, si dije que no quiero hacer, van a decir en vez de ella, puede hacer otra persona, y otra persona 
también necesita la, tiene el mismo, la misma enfermedad que podría hacer en vez de mí, ¿no?… 
Porque ya me había dado la hemorragia. Estaba un poco más mal. Tuve que mentir eso para que me 
atienden. Por eso tuve que mentir en esa forma. Porque si va a decir, “No, ha desistido.” Tal vez 
ellos no me van a querer atender porque… tú has visto el carácter que tienen las de la quimioterapia. 
Son muy secas. Que ni te explican todavía ellas que síntomas que vas a tener… o como te va a ir en 
el tratamiento. No te explican nada. Solamente ellos te mandan, te dice, vas a aquí para hacer 
radioterapia, vas para aquí y te ponen sangre, te mandan a un lado y pone todo solo. - Angela 

 

A violência xenorracista e a indiferença das oncologistas com Angela foi um tema pesado 

ao longo do tempo que ela estava em tratamento pelo câncer de útero. Ela se sentia insegura durante 

o transcurso do tratamento e afirmou que tinha medo de que, por ser imigrante, as oncologistas 

pudessem desistir de tratá-la. Um dia, quase cinco semanas depois do seu retorno para seu 

tratamento após a emergência, encontrei-me com Angela às 7h para uma consulta com as 

oncologistas. Pouco tempo depois de chegar, Angela foi pesada por um grupo de estudantes e uma 

enfermeira. Ela havia perdido quase dois quilos em uma semana (o que foi muito, levando em 

consideração que a Angela é uma pessoa relativamente pequena). Depois de que foi pesada, 

tivemos que esperar por mais uma hora e meia para a consulta. Durante a espera, Angela explicou-

me que estava com dificuldade para comer e tinha problemas com náusea. Ela também notou que 

o último exame de sangue que ela fez revelou que ela estava com anemia. Falou que queria 

perguntar se as oncologistas tinham conselhos ou algum medicamento que poderia ajudar ela a 

comer mais. Ela também comentou sobre como os tratamentos de radioterapia estavam indo bem 

e depois de ver como isso estava funcionando para diminuir seu tumor, os radiologistas decidiram 
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adicionar o tratamento de braquiterapia.39 Ela ainda estava com um pouco de dor depois da 

inserção da braquiterapia mas afirmou que gostou bastante do radiologista que estava 

acompanhando o caso dela. Só faltavam mais quatro tratamentos de radioterapia convencional 

também.  

Quando Angela foi chamada para a sala de consulta, entramos e estavam Dra. Sandra e 

Dra. Daniela juntas de novo. Elas não perguntaram como estava Angela. Depois de um momento, 

Dra. Daniela nos olhou e perguntou se Angela já tinha acabado com a radioterapia. Angela falou 

que não, ainda faltavam quatro sessões e que também fez a inserção da braquiterapia. As duas 

médicas se olharam entre elas e falaram para nós que não era possível fazer os dois tratamentos 

simultaneamente. As oncologistas disseram que duvidavam que isso era o caso. Angela reafirmou 

que sim, que estava fazendo os dois tratamentos naquele momento. Dra. Daniela foi tirar a dúvida 

com a supervisora delas. Dra. Sandra parecia chateada e falou “Angela, você precisa entender seu 

próprio itinerário de tratamento.” Dra. Daniela voltou e falou que seu chefe confirmou que sim, 

que se podia fazer os dois tratamentos simultaneamente, mas não é comum.  

Por um tempo, o único som era Dra. Sandra digitando no teclado de seu computador. 

Lembrei Angela de que ela havia falado que queria perguntar para as médicas sobre como lidar 

com o pouco apetite e a náusea que tinha. Angela falou para mim que seria melhor para eu fazer a 

pergunta. Expliquei para as médicas os problemas que Angela havia detalhado em relação à 

comida e como ela estava perdendo peso e com anemia. Dra. Daniela falou que a anemia foi por 

causa do câncer e que era normal para Angela perder peso. Eu reforcei que, de qualquer forma, a 

nutrição é importante e ela realmente queria comer. Dra. Daniela disse que Angela deveria comer 

qualquer coisa que quisesse e Dra. Sandra comunicou que talvez Angela fosse ter mais sorte 

comendo comidas frias e secas.  

Depois de um momento, Dra. Daniela falou que elas não poderiam receitar a próxima 

sessão de quimioterapia até que tivessem o itinerário de radiologia de Angela. Eu perguntei porque 

elas não tinham acesso ao itinerário de Angela de radioterapia se era tudo feito no mesmo hospital. 

Dra. Sandra falou que ainda que a oncologia e a radiologia estivessem tecnicamente no mesmo 

hospital, elas não estavam integradas. Confusa, eu perguntei, “Até se tudo for pelo SUS?” Dra. 

                                                
39 Segundo Esteves et al. (2004), “a braquiterapia é uma modalidade terapêutica da radioterapia em que se utilizam 
fontes radioativas em íntimo contato com a região a ser tratada. O objetivo deste tratamento é administrar altas doses 
de radiação em volumes restritos do organismo, para se ter maior controle da doença e menor toxicidade do tratamento 
aos tecidos normais adjacentes.” pp.1 
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Sandra falou, “Até menos integrada se tudo for pelo SUS.” 

Depois de um momento, as médicas entregaram uma pilha de papéis à Angela. Nós duas 

nos despedimos delas e Angela agradeceu a elas pela atenção. Dra. Sandra não respondeu nada 

para nós e a Dra. Daniela só levantou a mão enquanto ficou de olho no seu celular. Ao sair da 

consulta, Angela comentou comigo que as oncologistas foram muito secas e mal-educadas. Falou 

que não queriam explicar nada. Eu respondi que parecia assim para mim também. Angela disse 

que estava feliz que eu estava ali com ela, mesmo que tivesse sido só para validar o que ela estava 

sentindo. “Por lo menos, yo sé que yo no soy la loca.”, falou Angela. 

Os papéis que as médicas deram para Angela foram: uma receita de medicamentos anti-

náusea e outra para ferro, um pedido de exames de sangue, um pedido de agendamento para uma 

consulta oncológica na próxima sexta-feira que possivelmente incluiria uma sessão de 

quimioterapia, bem como uma solicitação para o departamento de radiologia documentar a 

programação de radioterapia da Angela. Pediram para Angela levar a solicitação até o 

departamento de radiologia e depois para ela retornar com a resposta escrita de volta para elas na 

sua próxima consulta. Só lemos a solicitação para o departamento de radiologia depois de sairmos 

da consulta quando estávamos na fila para marcar a próxima consulta na oncologia. Na carta, foi 

escrita: 

Paciente má informante. Não sabe referir qual a programação do tratamento radioterápico (paciente 
terminou tratamento com radioterapia?). Solicito gentilmente relatório para a adequada 
programação de quimioterapia.  

 
Grata,   

 

 Embora seja compreensível que as médicas queriam confirmar o itinerário exato de 

radioterapia de Angela antes de marcar a quimioterapia  (especialmente levando em consideração 

a escassez de um sistema que documenta os itinerários para facilitar uma integralidade no SUS), 

em hipótese alguma era necessário chamar Angela de “má informante”, ainda menos em uma carta 

que ela sabia que Angela poderia ler e teria que levar para outro profissional ler e responder. Em 

nenhum momento, Angela mostrou alguma confusão sobre seu itinerário de radioterapia e falou 

exatamente quantos tratamentos faltaram e quando a braquiterapia foi inserida. É notável que a 

carta, escrita pela Dra. Sandra, foi muito educada enquanto direcionada ao profissional 

representante do departamento de radiologia, solicitando “gentilmente” o itinerário radioterápico 
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de Angela, enquanto afirmou que Angela não sabia das experiências que ela mesma estava 

passando. Angela expressou que essa experiência foi humilhante e aumentou sua insegurança com 

o sistema de saúde. 

Sam: Y…cuando nos dieron esta carta diciendo que… tu eres una informante mala.  
Angela: Ah sí. Que no les he informado la verdad y tiene todavía unos días marcados. Ellos han 
visto los días marcados que todavía faltaron para la braquiterapia. Y ellas dijeron que no estoy 
informada, que no entiendo portugués, aunque yo les hablo. Solo entiendo mi idioma, que es lo que 
me dijeron. Y ellos pidieron aquella carta, y cuando lo apresenté y allí es donde me dijeron ya tu 
solamente vas a hacer una sesión más de la quimioterapia y allí va a marcar para diciembre.  
Sam: ¿Y qué te hizo sentir cuando te dieron esta carta para pasar?  
Angela: Me sentí muy humillada allí, que no me han entendido. O bien, yo digo, ¿cómo no van a 
saber de un paciente si es un solo hospital? Será de diferentes áreas, pero es de un solo hospital. Que 
ellos deberían informarse las de la radioterapia como las de quimioterapia, como que está yendo el 
paciente en el tratamiento. Pero allí me dijeron que no entiendo nada, no soy informada sobre la 
radioterapia, la quimioterapia. Porque si las dos se están tratando una sola enfermedad, ¿no es cierto 
que esta enfermedad tiene que tratar con los dos? Y a mí se me ha sorprendido eso de decir eso que 
no tienen convenios, no tienen comunicaciones de las radioterapias ni las quimioterapias.  

 

Depois de sair da consulta com as oncologistas naquele dia, fomos para o departamento de 

radiologia onde solicitamos uma cópia do itinerário radioterápico de Angela. O itinerário escrito 

pela recepcionista do departamento confirmou o que Angela havia relatado para as oncologistas. 

Quando voltamos à consulta agendada com Dra. Sandra e Dra. Daniela, na semana seguinte, 

passamos o itinerário oficial para elas. Elas leram o itinerário, mas nem reconheceram o fato de 

que tudo o que Angela havia comunicado na semana anterior sobre seu itinerário era correto.  

O xenorracismo afetou bastante o cuidado que Angela praticou e recebeu para curar seu 

câncer. Ainda que devesse receber um mínimo de três doses de quimioterapia (o que foi 

originalmente receitado pela Dra. Sandra), no final ela apenas tomou uma dose de quimioterapia. 

Ela ficou com medo quando começou a perder cabelo depois de tomar a primeira dose e disse que 

não confiava nas orientações de Dra. Sandra e Dra. Daniela. Ela se ausentou da segunda sessão de 

quimioterapia que foi marcada e decidiu terminar com o tratamento do seu câncer quando terminou 

com toda a radioterapia receitada. Ela afirmou que a radioterapia tinha sido o bastante para curar 

seu câncer. Em setembro de 2018 ela fez um exame ginecológico e não acharam mais células 

malignas. Infelizmente, em janeiro de 2020, ela fez seguimento e células irregulares foram 

encontrados de novo. O Hospital Central só marcou uma consulta de seguimento com a oncologista 

ginecológica para abril, justo depois que a pandemia de Covid-19 tomou força em São Paulo. 

Angela comunicou que a pandemia foi uma razão para não ir à sua consulta de seguimento marcado 
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no Hospital Central. Com a passagem do tempo, a Angela comunicou pelo WhatsApp para mim 

que não ia fazer mais seguimento para ver a razão das células irregulares encontradas porque não 

queria voltar a consultar com as oncologistas. Até maio de 2021, ela não havia voltado ao 

seguimento no SUS.  

No estudo de Penner et al. (2012), os autores buscam entender porque a mortalidade e as 

taxas de sobrevivência de câncer são muito piores para os pacientes negros do que para os pacientes 

brancos nos Estados Unidos. Eles argumentam que as disparidades de tratamento entre pessoas 

negras e pessoas brancas são uma das principais razões para essas disparidades. Os fatores mais 

importantes, excluindo questões econômicas, foram as disparidades nos intercâmbios de 

informações em interações oncológicas e disparidades nos tratamentos recomendados. Os autores 

afirmam que a fonte destas disparidades provavelmente é na comunicação dentro das interações 

médicas e enfatizam o papel que atitudes e crenças relacionadas à raça podem jogar na qualidade 

da comunicação nestes intercâmbios. O caso de Angela com as oncologistas reforça o argumento 

de Penner et al., e mostra como o preconceito do xenorracismo pode piorar o processo de cuidado 

e aumentar a desconfiança da paciente nos cuidados recomendados. 

2.3.3 Xenorracismo sutil 

Às vezes, por causa de experiências anteriores com xenorracismo ou por causa de 

experiências de outras pessoas imigrantes que foram relatadas, algumas interlocutoras estavam em 

dúvida se foram mal atendidas ou tratadas com indiferença por serem imigrantes/bolivianas ou se 

isso ia acontecer caso elas fossem brancas/brasileiras. Segundo uma mulher imigrante boliviana 

como quem falei na Campanha de Saúde dos Imigrantes, ela já tinha sido discriminada várias vezes 

por ser imigrante boliviana. Depois dessas experiências, ela relatou que nunca sabe se ela é mal 

atendida na recepção da sua UBS de referência porque ela é boliviana e não fala português muito 

bem ou porque a recepcionista é chata.  

Também aconteceu que interlocutoras sentiam que foram atendidas de uma forma 

diferente/pior do que outros pacientes e o fato de ser imigrante ou ser boliviana foi a diferença 

mais notável entre elas e os outros pacientes sendo atendidos. Por exemplo, Anita afirmou que 

sofreu discriminação em um hospital público em São Paulo quando estava grávida e tinha cólicas 

fortes. Os funcionários não a examinaram e apenas disseram que ela não estava em trabalho de 

parto. Então pediram para ela voltar para casa. Apesar de os funcionários do hospital não terem 
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falado nada em relação a ser imigrante ou boliviana, Anita sentiu que foi negligenciada por ser 

estrangeira, porque ela foi a única imigrante pedindo atenção no hospital no momento e ela foi a 

única não atendida.  

Sam: ¿Sientes que había problemas con xenofobia, por tú ser inmigrante?  
Anita: Sí. Porque me dijeron, no... Que vuelvas a la casa.  

 

Segundo Agudelo-Suárez et al. (2009), a discriminação xenofóbica é identificada através 

dos sentimentos das pessoas imigrantes por sentir-se vulnerável, sem direitos e sem poder para 

resolver sua situação. Sue (2005) sugere que o racismo é geralmente perpetuado em formas 

normativas e invisíveis. E geralmente está fora de nossa consciência. De acordo com Nunes (2010), 

o discurso social atual de tolerância, em conjunção com várias ações no mundo inteiro, impede a 

manifestação aberta do racismo. Não obstante, a conscientização das consequências negativas do 

racismo não é suficiente para acabar com ele. 

Adicionalmente, o racismo pode ser facilmente justificado por crenças de que nossa 

hierarquia social existente é legítima e justa (como no caso do conceito da meritocracia no Brasil) 

e que não há questões em torno da discriminação ou do racismo (Jost e Banaji, 1994). Por meio da 

manifestação mais sutil, o preconceito é justificado, mas não é recepcionado como tal. Este tipo 

de racismo, segundo Pettigrew e Meertens (1995), é o racismo sutil. Racismo sutil é um desafio 

para as pessoas perceberem porque muitas vezes é difícil de discernir e as ações em questão podem 

ser facilmente justificadas por outras causas além do racismo (Crandall e Eshleman, 2003). 

Segundo Brondolo et al. (2012), o preconceito racial também pode exercer efeitos nocivos quando 

é sutil. 

No racismo sutil cria-se a ilusão de que a discriminação é um fenômeno cada vez mais 

banido de nossas práticas sociais e que a desigualdade entre grupos é cada vez mais atribuída a 

fatores inerentes a alguns deles, permitindo que as hierarquias existentes sejam racionalizadas, 

justificadas e perpetuadas (Cardenas et al., 2007). Este fenômeno pode incluir episódios em que o 

maltrato racial não é consciente ou intencional ou quando as consequências ocorrem em pontos 

muito mais tarde do que o episódio inicial de maus-tratos baseados em raça (Brondolo et al., 2012). 

O racismo sutil tem um papel grande na formação de disparidades raciais em esferas chaves, 

incluindo cuidados de saúde, educação, emprego e justiça criminal (Penner et al., 2012; Cá e 

Torres, 2020; Assis, 2018; Modesto et al., 2017). As pessoas tornam-se impotentes diante de uma 
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situação não explícita de discriminação. Para Lopes (2003), a sensação de impotência é igual ou 

maior do que a vivida diante da agressão física, porque as vítimas não encontram acesso a recursos 

e a apoios adequados para se protegerem do agravo e de suas consequências indesejáveis. As 

experiências da Anita e da mulher da Campanha de Saúde dos Imigrantes mencionada acima 

podem ser chamadas de xenorracismo sutil, já que as ocorrências foram difíceis de distinguir e/ou 

podem ser facilmente justificadas por outras causas além do xenorracismo.  

Às vezes, as interlocutoras deste estudo sentiam um tipo de rejeição ou mau tratamento por 

serem bolivianas ou imigrantes, mas não sempre queriam utilizar as palavras “racismo” ou 

“xenofobia”. Algumas das minhas interlocutoras nem reconheceram a palavra xenofobia. Uma 

palavra usada frequentemente para descrever estas experiências foi preconceito (em português). 

Sam: ¿Ustedes enfrentan preconceitos por ser bolivianas?40  
Participante 5: Si, preconceito. En algunas situaciones. Por ejemplo… la recepcionista, allí, allí es 
donde pasa esta situación porque ella, hay distintas maneras que ella se hace ese preconceito.  Ellos 
distinguen nuestra… ¿como se dice?, nuestras (características), “Ellas deben ser bolivianas. Son 
inútiles.” … Allí es preconceito, ¿no?  

 

Muitas interlocutoras imigrantes deste estudo perceberam claramente a discriminação com 

elas mesmas e com pessoas de sua mesma nacionalidade ou cultura. Entretanto, nem sempre 

interpretaram da mesma maneira e poucos a classificaram explicitamente como racismo ou 

xenofobia. A palavra bastante acadêmica de xenorracismo nunca foi usada por qualquer das 

mulheres imigrantes bolivianas com quem falei como parte deste estudo. Elas principalmente 

atribuíram as causas da discriminação à relação intercultural entre brasileiros nativos e bolivianas 

imigrantes, à sua situação de regularização migratória ou às características do contexto social e 

trabalhista que vivenciam. Como mencionado antes, algumas delas sentiam que foram maltratadas 

por profissionais de medicina bolivianos no Brasil por conta do racismo (por serem indígenas) e 

classismo (por trabalhar em oficinas e ser de baixa renda).  

Raquel notou que a discriminação não é só contra mulheres imigrantes bolivianas e que o 

racismo é muito visível na Grande São Paulo contra brasileiros negros também.  

Como hay mujeres morenas…. Hay discriminación para esa parte.  Hay mujeres que son blanconas 

                                                
40 Eu usei a palavra “preconceito” em português nesta pergunta feito em espanhol para o grupo focal porque foi a 
palavra que algumas delas estavam utilizando em momentos anteriores para descrever como a recepcionista na UBS, 
que muitas delas frequentavam, tratava as pessoas bolivianas na UBS, sem dizer em relação ao que foi o preconceito 
da recepcionista.  
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y todas discriminan y pienso que discriminan los negros.- Raquel 

 

 

2.3.4 Discriminação e a negociação para acesso a recursos 

Houve uma instância que presenciei enquanto acompanhei uma interlocutora que eu 

percebi como discriminação xenorracista, mas ela afirmou que não se ofendeu. Enquanto estava 

acompanhando Noelia em uma consulta de Elisabeth para testes, para receber um aparelho 

auditivo, o médico perguntou de onde Elisabeth e Noelia eram. Como eu estava atuando como 

intérprete de espanhol para português para elas, fui eu quem respondeu que eram da Bolívia. O 

médico notou meu sotaque e perguntou de onde eu era também. Eu disse que era dos Estados 

Unidos. Pouco depois, ele perguntou quando Noelia e Elisabeth iriam voltar para a Bolívia. 

Quando traduzi a pergunta para Noelia, ela falou que moram em São Paulo. O médico olhou para 

mim e falou, “Você sabe que muitos deles chegam aqui, recebem esses aparelhos caros, e depois 

voltam para seu país. É assim. São assim.” Eu traduzi o que o médico falou e Noelia não respondeu. 

Eu reafirmei para o médico que Noelia e Elisabeth moram no Brasil e ele seguiu com a consulta. 

Depois da consulta, eu perguntei para Noelia como foi a consulta e ela falou que foi bem. 

Questionei se ela já recebeu perguntas assim sobre quando ela ia voltar para Bolívia e se já escutou 

afirmações sobre bolivianos, assim como o médico fez. Ela falou que é uma pergunta que sempre 

recebe e que ela imagina que muitas pessoas pensam isso sobre bolivianos porque os aparelhos 

médicos na Bolívia são muito caros, então isso talvez aconteça. Noelia afirmou que a pergunta e a 

afirmação não foram problemas porque o médico seguiu atendendo Elisabeth.   

A sutileza da discriminação dificulta o reconhecimento dela, mas às vezes reconhecer o 

preconceito ou mais especificamente, o xenorracismo, pode ser indesejável. Noelia, como mãe de 

Elisabeth, filha que precisava de um aparelho auditivo (que Noelia afirmou ser quase impossível 

de conseguir na Bolívia), não achou as afirmações do médico violentas, porque ele seguiu com a 

consulta que poderia garantir o acesso ao aparelho auditivo de Elisabeth. Às vezes, o preconceito 

só é percebido ou admitido se houver uma repercussão imediata. Para Noelia, como o evento de 

xenorracismo não teve um impacto imediato perceptível, ela não queria nem falar sobre a 

ocorrência. Ela também afirmou que a asserção do médico de que bolivianos imigrantes vêm para 

o Brasil só para levar aparelhos médicos caros de volta para Bolívia era razoável. De acordo com 
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Williams e Mohammed (2009), alguns membros de populações estigmatizadas, como imigrantes 

não brancos, respondem aos estereótipos negativos difundidos na cultura dominante, aceitando-os 

como verdadeiros. Esta inferioridade é chamada de racismo internalizado. Racismo internalizado 

está associado com problemas de saúde como menor bem-estar psicológico e maiores níveis de 

consumo de álcool, sintomas depressivos e obesidade. 

Existe a possibilidade de que Noelia não queria admitir ou denunciar o evento de 

xenorracismo porque não queria provocar a perda do acesso ao aparelho importante pela saúde da 

sua filha. Como documentado em outras partes deste texto, Noelia já havia superado várias 

barreiras para conseguir as consultas necessárias para cuidar da saúde de Elisabeth. O aparelho em 

questão era necessário para melhorar sua audição e seguir com suas consultas em fonoaudiologia. 

Agudelo-Suárez et al. (2009) afirma que, às vezes, pessoas imigrantes têm dificuldades quando se 

trata de expressar suas opiniões sobre eventos discriminatórios porque sentem-se obrigadas a 

suportar qualquer tipo de situação para garantir seu status legal e neste caso em particular, sua 

saúde.   

O episódio de xenorracismo que presenciei com a Noelia e Elisabeth foi impactante porque 

o comentário discriminatório sobre imigrantes bolivianas foi dirigido para mim, para explicar 

porque a pergunta dele pressupondo que Noelia e Elisabeth iriam voltar para Bolívia era 

justificada. Eu sou outra pessoa que ele sabia que é imigrante também, mas eu, mulher imigrante 

branca dos Estados Unidos, não sou “assim.” Eu não sou quem ele insinuou que rouba aparelhos 

caros do SUS para levar para meu país de origem. Para o médico, o problema é de imigrantes como 

Noelia e Elisabeth, imigrantes não brancas de baixa renda. O médico queria ensinar para mim, a 

pessoa acompanhando Noelia e Elisabeth, sobre como são imigrantes bolivianas, usuárias do SUS.  

É importante entender que esta opinião provavelmente não foi só reservada para mim. Outros 

imigrantes bolivianos atendidos por esse médico sem acompanhante e talvez em situações mais 

precárias do que da Noelia e Elisabeth poderiam receber as mesmas perguntas com tratamento 

discriminatório também.41  

 

 

                                                
41 Noelia não identificou o episódio como problemático e não queria falar mais do evento. Não era meu lugar 
denunciar o evento do xenorracismo. 



 

123 

 

2.3.5 Os efeitos do xenorracismo na saúde  

Noelia conseguiu o aparelho que Elisabeth precisava apesar do episódio de xenorracismo, 

mas muitos estudos revelam que os preconceitos de profissionais de medicina têm efeitos 

negativos nos cuidados de pessoas não-brancas. Nelson (2003) afirmou que em encontros clínicos, 

esses processos resultam em que pessoas não-brancas recebam cuidados médicos inferiores em 

comparação com os cuidados recebidos por pessoas brancas. O autor indica que em praticamente 

todos os tipos de intervenção de diagnóstico e tratamento, as pessoas não-brancas recebem menos 

procedimentos e assistência médica de qualidade inferior do que as pessoas brancas. Van Ryn et 

al. (2011) documentaram a abrangência desses padrões e revelaram que pontuações mais altas de 

viés implícito entre os médicos estão associadas a recomendações de tratamento tendencioso no 

atendimento a pacientes negros. O viés implícito dos provedores também está associado a uma 

pior qualidade de comunicação entre o provedor e o paciente, incluindo o comportamento não-

verbal do provedor (Cooper et al., 2012).  

No caso específico de imigrantes em São Paulo, Steffens e Martins (2016) afirmaram que 

a falta de uma cultura de acolhimento a pessoas imigrantes em São Paulo se traduziu em despreparo 

e xenofobia por parte de agentes de saúde. Os autores concluíram que casos relatados mostraram 

que o desconhecimento da cultura de usuários imigrantes do SUS pode instigar problemas como 

diagnósticos equivocados ou uma percepção, por parte dos pacientes, de desrespeito ou deficiência 

do atendimento. 

De acordo com vários estudos, o racismo na área da saúde no Brasil afeta profundamente 

as pessoas não brancas. A não inclusão da questão racial nos aparelhos de formação, a 

invisibilidade das doenças que são mais prevalentes nestes grupos populacionais, a precariedade 

de acesso aos serviços de saúde, a qualidade da atenção à saúde, bem como barreiras na 

comunicação com profissionais em saúde determinam diferenças importantes nos perfis de 

adoecimento e morte entre brancos e não-brancos (Werneck, 2016; Jesus, 2020; Loureiro e 

Rozenfeld, 2005; Coimbra Jr., et al., 2000).  

Além dos efeitos da discriminação no atendimento médico e comunicação com 

profissionais em saúde, Lewis et al. (2015) revelam os efeitos de experiências com discriminação 

na saúde física. Eles mostram a associação entre discriminação auto relatada e indicadores pré-

clínicos de doença, incluindo o aumento da carga alostática, a inflamação, a calcificação da artéria 
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coronária, a desregulação do cortisol e maior estresse oxidativo. 

Discriminação em geral e no âmbito clínico médico resultam em efeitos profundos na saúde 

mental das vítimas. Lewis et al., (2015) documentaram evidências dos efeitos negativos à saúde 

da exposição à discriminação. Eles indicaram que a discriminação auto relatada está relacionada a 

indicadores de sintomas de saúde mental e angústia, bem como distúrbios psiquiátricos. Horenczyk 

(1996) concluiu que o tratamento xenofóbico dos imigrantes resulta em sua vulnerabilidade à 

ansiedade e desordens relacionadas. 

Outros pesquisadores já documentaram uma falta de capacitação dos funcionários sobre as 

culturas dos imigrantes que comumente frequentam certas unidades de saúde e as especificidades 

de trabalhar com a população imigrante em geral (Steffens e Martins, 2016; Waldman, 2011).  Esta 

falta de capacitação pode causar uma pressão intensa para imigrantes se adaptarem e assimilarem 

rapidamente a cultura médica brasileira ou ficar sem serviços. Vários estudos internacionais têm 

mostrado que pessoas da cultura do país receptor tendem a exigir que as pessoas imigrantes 

assimilem a cultura do seu novo país, deixando para trás sua própria herança cultural (Florack et 

al., 2003; Kosic et al., 2005). Demandas assim podem resultar em baixa autoestima e isolamento 

social enquanto indivíduos e grupos de imigrantes tentam manter sua identidade cultural ao mesmo 

tempo em que trabalham para criar vínculos no seu país receptor. Hovey (2000) relatou uma forte 

ligação entre uma experiência de estresse para assimilação e depressão e suicídio entre imigrantes 

recém-chegados do México nos Estados Unidos. Hovey & Magana (2003) encontraram níveis 

mais altos de ansiedade em trabalhadores agrícolas migrantes do México nos Estados Unidos que 

enfrentam mais pressão para assimilar.  

Segundo Kalckman et al. (2007), a vivência da discriminação interfere na construção das 

identidades e na produção dos sujeitos, e consequentemente na saúde das pessoas. Assim, é 

importante que os efeitos sociais do xenorracismo sejam relatados para que as instituições adotem 

medidas para a sua desconstrução. Kalckman et al. reafirmam que um dos princípios básicos do 

SUS é a equidade, e sendo assim, os serviços de saúde devem oferecer tratamentos diferenciados 

e específicos para os desiguais, com meta de reduzir vulnerabilidades de populações específicas.  

É necessário afirmar que nem todos os casos de mau tratamento de imigrantes no âmbito 

clínico médico podem ser atribuídos ao xenorracismo. Os usuários do SUS de todo o sistema, 

incluindo muitos brasileiros, reclamam de problemas de atendimento nas unidades de saúde. Ao 

mesmo tempo, seria errôneo julgar que todos os exemplos de tratamento inferior podem ser 
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atribuídos à natureza do sistema, afetando todos os usuários do SUS igualmente. Há evidências de 

que certos grupos de pessoas, particularmente as pessoas LGBTQI42 e negras, estão sujeitas a 

abusos particulares e à exclusão do acesso aos cuidados em saúde no SUS (Negreiros et al., 2019; 

dos Santos et al., 2020; Maio e Monteiro, 2005; Kalckman et al., 2007). Os relatos de várias 

interlocutoras deste estudo revelam claramente que pessoas imigrantes também são alvos de 

tratamento antiético e abusivo. Tal xenorracismo categoriza esses usuários do SUS por idioma, 

aparência e origem nacional/ cultural. Como revelado por outros relatos apresentados ao longo 

deste texto, nem todos os trabalhadores da saúde exibem atitudes e comportamentos xenorracistas. 

Apesar disso, a persistência de xenorracismo e a falta de ações e compromisso para banir-lhe, 

aumentam a vulnerabilidade de pessoas imigrantes não-brancas, ampliando barreiras ao acesso, 

diminuindo a possibilidade de diálogo e provocando o afastamento de usuários. A discriminação 

minimiza as possibilidades de diálogo das pessoas com os serviços, interfere na autoestima e, por 

consequência, contribui de forma decisiva na saúde, especialmente mental, dos usuários. Sendo 

assim, quando presente nos serviços, reforça e/ou agrava a exclusão social de pessoas imigrantes, 

como as interlocutoras deste estudo.  

Neste capítulo, através das histórias das interlocutoras deste estudo, tentei mostrar as 

diferentes maneiras que elas percorrem pelo acesso à saúde e como praticam cuidados em saúde 

tanto dentro quanto fora do SUS. Busquei revelar que, pela posicionalidade geral das minhas 

interlocutoras como mulheres imigrantes bolivianas (todas não-brancas e de baixa renda), 

enfrentam barreiras específicas para cuidar delas mesmas e de suas famílias.  Essas barreiras 

afetam seus processos de cuidado e os resultados em saúde delas e de suas famílias. Finalmente, 

revelei como o acesso limitado a cuidados em saúde pode criar novas vulnerabilidades para serem 

abordadas socialmente, politicamente e economicamente.  

                                                
42 LGBTQI significa pessoas lesbicas, gay,  bisexuais, transgêneros, queer e intersexuais.  
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3  A MATERNAGEM DAS MULHERES IMIGRANTES BOLIVIANAS 

 

A primeira consulta médica de Elisabeth no Brasil foi em uma UBS no Centro de São 

Paulo. Como relatado no último capítulo, foi por sorte que consegui uma consulta antecipada para 

Elisabeth depois de uma agente comunitária agendar uma consulta para ela, seis meses depois de 

inscrevê-la no SUS. O dia da sua primeira consulta foi diferente porque ocorreu no mesmo dia o 

primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de futebol masculino de 2018. No ônibus, 

a caminho da UBS de referência de Noelia, notei que havia muitas pessoas nas ruas vestindo as 

camisas amarelas da seleção e escutei as vuvuzelas dos fãs, o tempo todo, preparando-se para o 

jogo. Noelia e Ignacio, o pai de Elisabeth, estavam inseguros se a consulta iria ocorrer porque 

parecia ser feriado. Informei que sim porque a consulta havia sido agendada pela diretora da UBS. 

A UBS de referência para Noelia e sua família é conhecida por atender muitos imigrantes 

bolivianos. Eu esperei Noelia, Ignacio e Elisabeth na entrada da UBS, em um assento que ficava 

em frente à sala das vacinas. Notei uma mulher com traços andinos que estava falando em espanhol 

com um sotaque que me parecia boliviano. Ela estava com duas crianças e um bebê. Uma das 

crianças, um menino com quase cinco anos, tinha pavor da vacina e ficou gritando, chorando e 

tentando fugir. A mulher teve que dar o bebê para a outra criança carregar, uma menina que parecia 

ter quase 11 anos, enquanto ajudava a funcionária da UBS a dar a vacina para segurar o menino 

enquanto ele se debatia para fugir.  

Noelia, Ignacio e Elisabeth chegaram atrasados às 12h20. Noelia falou que tinha uma 

calçada interditada no caminho normal, e como tinham que ir andando para levar a Elisabeth numa 

cadeira de rodas para a consulta, foi complicado chegar por terem que mudar seu caminho.43 Eles 

moram numa oficina com a família do irmão da Noelia a seis quadras da sua UBS de referência. 

Nós quatro fomos juntos para a recepção e a recepcionista recomendou que esperássemos em outro 

lugar para o atendimento da pediatra. Fomos para uma pequena sala de espera e revisamos as 

perguntas e preocupações que eles queriam expressar para a pediatra. Noelia falou que Elisabeth 

precisava se consultar com uma fisioterapeuta, porque estava perdendo mobilidade; uma 

                                                
43 Noelia e Elisabeth enfrentaram vários obstáculos para chegar fisicamente a consultas e barreiras atitudinais 
capacitistas e arquitetônicas dentro das unidades de saúde relacionadas com a deficiência da Elisabeth. Estas barreiras 
enfrentadas foram documentadas com mais detalhes na publicação por Serrano e Martin (2021) sobre a intersecção de 
deficiência, imigração e cuidados em saúde no Brasil. 



 

127 

 

otorrinolaringologista, porque estava com dificuldade para ouvir em um dos ouvidos; uma 

fonoaudiologista, porque tinha dificuldade de falar em espanhol e tinha vontade e necessidade para 

falar português também; e uma odontologista, porque não haviam se consultado com uma por 

vários anos. Ignacio fala português bastante bem, mas afirmou que não entende o vocabulário 

médico da língua portuguesa. A Noelia fala muito pouco português, mas compreende bastante bem 

e Elisabeth não fala português e compreende muito pouco do idioma. Ela tem dificuldades para 

falar oralmente e ser compreendida em espanhol também. Noelia e Ignacio falaram que queriam 

minha presença na consulta não só para ajudar com o português, mas para ajudá-los a insistir nos 

encaminhamentos para especialistas que Elisabeth precisava. Amigos imigrantes bolivianos deles 

haviam avisado que seria difícil conseguir esses encaminhamentos.  

Na sala de espera, havia uma TV que estava mostrando o pré-jogo da Copa do Mundo. 

Elisabeth estava usando uma jaqueta amarela com o número dez em verde, como o uniforme do 

atacante da seleção brasileira. Eu perguntei para ela se gostava de futebol. Ela respondeu que sim, 

e rindo, falou que estava torcendo para Alemanha ganhar de novo (como na Copa do Mundo 

masculina de 2014). Noelia falou, sorrindo, “Elisabeth es una mala”.44 

Enquanto esperamos, uma mulher, que Noelia identificou como boliviana também, chegou 

na sala de espera com um bebê pequeno que parecia ter em torno de três meses. O bebê estava 

doente e não tinha consulta marcada. A mulher não falava português. Uma funcionária da UBS 

que depois se identificou como a residente médica, Karina, se aproximou da mulher e seu bebê 

com uma seringa na mão. Karina perguntou, falando bem alto e devagar, se a mulher tinha uma 

seringa assim em casa. A mulher acenou com a cabeça que não tinha e parecia que estava confusa. 

Karina falou alto que a mulher tinha que comprar uma dessas seringas. Falou que ela ia ensiná-la 

a limpar o nariz do seu bebê depois da pediatra atender Elisabeth, que tinha uma consulta marcada.  

Depois de um momento, uma enfermeira entrou e olhou para Elisabeth na cadeira de rodas. 

Perguntou se Elisabeth podia andar com ajuda (porque a sala com a balança de peso não estava 

acessível para pessoas em cadeiras de rodas). Ignacio respondeu que sim e ajudou Elisabeth, com 

o apoio do seu braço, a entrar na sala de consulta onde a enfermeira a mediu e a pesou. Voltamos 

à sala de espera por um momento e a enfermeira pediu para irmos a outra sala de consulta onde 

                                                
44 Noelia brincou com Elisabeth porque apesar de sua filha morar no Brasil e estar usando roupa com as cores da 
seleção nacional,  ela ficou zombando da seleção brasileira por sua grande perda durante a Copa do Mundo anterior 
de 7x1 contra Alemanha, afirmando que ia torcer para esse time europeu.  
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estava a residente médica, Karina. Depois de nos cumprimentar, Karina perguntou quem eu era. 

Noelia respondeu para ela em portunhol que eu estava lá para ajudar a família com o português. 

Ela perguntou sobre a história médica da Elisabeth e Noelia falou em portunhol o que podia. Karina 

afirmou que ela entendeu tudo e que eu não precisava traduzir nada. Ela perguntou sobre a dieta 

de Elisabeth e como era um dia normal para ela. A residente médica notou que Elisabeth não fazia 

nenhuma atividade fora de casa e perguntou porque ela não estava na escola, já que tinha 17 anos. 

Noelia explicou que Ignacio e ela decidiram tirar Elisabeth da escola quando tinha 12 anos na 

Bolívia porque ela sofria muito bullying por parte de outros alunos. Karina perguntou como foi o 

parto de Elisabeth e depois de Noelia contar a história, a médica falou que achava que Elisabeth 

não tinha paralisia cerebral e que, na realidade, as lesões de Elisabeth tinham sido causadas por 

falta de oxigênio durante o parto. Ela não explicou nada mais e deixou o tópico como se fosse algo 

indiferente. Noelia pediu para eu explicar para Karina sobre os encaminhamentos que Elisabeth 

precisava, então detalhei o que a família desejava.  

Karina saiu por um momento e depois voltou com a pediatra da UBS, Dra. Hilda. Karina 

relatou um pouco sobre a história médica de Elisabeth, que discutimos, e que ela tinha anotado em 

um papel e relatou a lista de encaminhamentos pedidos. Dra. Hilda disse que estava de acordo com 

todos os encaminhamentos, menos o de fonoaudiologia. Ela falou que como Elisabeth já tinha 17 

anos, não fazia sentido esse encaminhamento porque sua língua já estava curada e não iriam operar. 

Noelia ficou calada, mas tocou minha mão e me olhou, o que entendi como sinal para eu insistir 

no encaminhamento. Eu falei que de qualquer forma Elisabeth tem dificuldade de falar certas 

palavras e agora ela precisaria aprender a falar palavras em português, então iria precisar de um 

auxílio para tirar essa barreira e poder se comunicar como ela quisesse. Dra. Hilda me olhou sem 

falar nada e depois olhou para Elisabeth, que estava sorrindo para ela. A médica disse que faria o 

encaminhamento para a fonoaudiologista, mas só porque eu estava insistindo. A doutora olhou 

para Ignacio e Noelia e perguntou se eles entenderam. Eles balançaram suas cabeças, confirmando 

que sim. Dra. Hilda saiu e Karina falou que Elisabeth também teria que fazer uma consulta com 

uma ginecologista e um exame de sangue.  

Saímos da sala de consulta e nos sentamos fora da sala de espera ao ar livre. Enquanto isso, 

a enfermeira organizou a documentação necessária para fazer todos os encaminhamentos e marcar 

a consulta de seguimento de Elisabeth. Noelia olhou para mim e disse que o pensamento que ela 

não podia tirar da cabeça era de Karina falando sobre como ela acha que Elisabeth não tem paralisia 
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cerebral, mas sim um dano cerebral por falta de oxigênio durante o parto. Ela me perguntou se eu 

achava que isso tinha cura. Eu afirmei que do que eu entendo, danos cerebrais assim normalmente 

não têm “cura” depois de muitos anos e que a médica não poderia diagnosticar isto sem exames. 

Falei que se quisesse poderíamos perguntar um pouco mais sobre isso na consulta de seguimento, 

por eu não ser médica. Noelia disse que, depois de contemplar um pouco, como não comentaram 

o assunto mais, isso provavelmente significa que a lesão não teria cura de qualquer forma. Ela 

parecia triste. Colocou a mão dela na bochecha da Elisabeth e sorriu. Elisabeth olhou para a Noelia 

e sorriu também.45 

Depois de um momento, Elisabeth falou que não queria fazer um exame de sangue, porque 

não gosta de agulhas. Noelia zombou de Elisabeth e falou que Elisabeth já teve uma vida longa, 

se ela morresse de um exame de sangue não seria tão ruim. Elisabeth gargalhou. Noelia falou, 

zombando, que ela deixaria Elisabeth na UBS para morrer. Ignacio voltou com a documentação 

que a enfermeira organizou e Elisabeth contou, rindo para seu pai, que sua mãe falou que ia deixá-

la na UBS para morrer durante seu exame de sangue. Ignacio riu e empurrou Noelia levemente 

brincando. Elisabeth gargalhou de novo. Fui com Ignacio para ajudá-lo a agendar as consultas e 

                                                
45 Elisabeth recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral poucos dias depois de que nasceu. No dia em que ela foi 
diagnosticada, os médicos do hospital explicaram para Noelia e Ignacio que a condição não tem uma “cura.” Os 
médicos disseram para Noelia que ela sempre ia ter que “cuidar” de Elisabeth e que sua filha sempre teria limitações. 
Noelia afirmou que outros médicos na Bolívia ao longo da vida de Elisabeth, incluindo uma dentista, afirmaram para 
Noelia que Elisabeth morreria jovem por conta da paralisia cerebral. Sendo assim, a ideia da possibilidade de outro 
diagnóstico que poderia representar “uma cura” e um fim das “limitações” vivenciadas por Elisabeth e por Noelia, 
como sua cuidadora principal, e a chance para Elisabeth viver uma vida mais independente e longa foi um momento 
de esperança para Noelia. De acordo com Shuttleworth (2004), por definir uma deficiência como um estado de doença, 
a medicina e as disciplinas aliadas tomam como seu mandato a cura e a restauração do indivíduo com uma deficiência 
para poder ter uma existência “normal”. Porém, muitas vezes, no caso de pessoas com deficiências desde o nascimento, 
não há essa dinâmica da esperança de uma cura. Essas pessoas e suas famílias tomam outros caminhos que não sejam 
para a cura. O fato de que a paralisia cerebral somente foi apresentada como um problema, uma doença, e todas as 
limitações enfrentadas pela Elisabeth foram atribuídas à paralisia cerebral, em vez da sociedade inacessível, criou um 
senso de impotência para Noelia como mãe e cuidadora principal de Elisabeth. Segundo Humraie (2015), o campo 
crítico dos estudos sobre deficiência surgiu para contestar a "ideologia da cura", ou seja, para contestar as formas de 
funcionamento polêmico da "cura" médica, a fim de desvalorizar e impor a normalização obrigatória dos corpos 
deficientes. Maclean (2013) nota que mães e pais de crianças com deficiências enfrentam escolhas sobre a terapia e 
outros “tratamentos” que, por sua vez, pode implicá-los no projeto de uma cura. Tomada literalmente, do ponto de 
vista de alguns pais, a cura representa uma visão utópica da vitória sobre uma doença que os privou de um 
relacionamento pleno com seus filhos. Discursos feministas sobre deficiência, (Kafer, 2013) utilizam o termo "tempo 
curativo" (curative time) para falar sobre a negação da realidade atual da convivência com um corpo deficiente, em 
prol do futuro incerto de um corpo “saudável”, curado apresentado pelo estado biopolítico. Enquanto Noelia não 
seguiu atrás de outro diagnóstico para a possibilidade de uma cura para Elisabeth, algumas vezes, se perguntou em 
voz alta, se algum dia a paralisia cerebral teria cura.  
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os encaminhamentos na recepção. Depois, me despedi da família e Elisabeth ficou pedindo para 

seus pais irem com pressa, para poderem chegar em casa a tempo de ver o jogo.  

Na minha volta para casa, não consegui tirar da minha cabeça a imagem do rosto da Noelia, 

da esperança, e depois a decepção sobre o possível diagnóstico médico diferente em relação à 

condição de Elisabeth. Noelia me mandou uma mensagem pelo WhatsApp enquanto ainda estava 

no ônibus na volta perguntando se eu me havia programado para acompanhar ela e Elisabeth nas 

próximas consultas porque achou que ela não ia conseguir todos os encaminhamentos se não fosse 

pela minha presença. Também falou que Ignacio não poderia acompanhá-las na maioria das outras 

consultas. Falei que sim, planejaria acompanhá-las nas consultas se isso era o que desejavam e 

combinamos para eu acompanhá-las na consulta de seguimento do mês seguinte.  

Como exemplificado no relato de campo acima, a maioria do cuidado de saúde da família 

tende a ser feito por mulheres, na população imigrante boliviana. Nos contextos culturais do Brasil 

e da Bolívia, ser mãe significa ser a cuidadora principal dos filhos e da casa. Neste capítulo, vou 

utilizar o termo “maternagem” (às vezes chamado mothering) para falar sobre o cuidado das 

mulheres para seus filhos e netos. Segundo Gradvohl et al. (2014), a questão da maternidade é 

tradicionalmente definida pela relação consanguínea entre mãe e filho e a maternagem é 

estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e acolhimento de uma criança por uma mulher 

(normalmente mãe consanguínea, mãe adotiva, avó ou tia). A maternidade é a experiência da 

mulher com filho como uma mãe. A maternagem é a identificação da conjunção do cuidado que 

carrega a bagagem sociocultural de cuidar dos filhos como mãe. De acordo com Maher (2010), as 

identidades de mulheres como mães envolvem várias camadas de significados, englobando 

atividades físicas, emocionais, sociais e de cuidado, que são mediadas socialmente e culturalmente. 

Segundo a antropóloga Kitzinger (1978), o modo como uma mãe pratica o cuidado, depende dos 

valores socialmente relacionados ao que é ser mulher e ao significado de um filho em um 

determinado contexto cultural. Millman (2013) acrescenta que a experiência de maternidade e 

migração está embutida em hierarquias de nacionalidade, raça, classe, etnia e gênero, que operam 

de forma diferente dependendo da localização.  

Neste capítulo, vou detalhar experiências específicas das minhas interlocutoras na 

maternagem, no processo de cuidar dos seus filhos, com atenção especial à questão da saúde. 

Também, vou tocar em temas abrangentes específicos, que apareceram com frequência ao longo 
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da pesquisa e que afetaram a subjetividade das minhas interlocutoras enquanto mães imigrantes e 

sua prática da maternagem. 

Na primeira seção deste capítulo, Trabalho Reprodutivo, vou abordar as experiências 

compartilhadas pelas interlocutoras deste estudo em cuidados em saúde pré-natais, no parto e no 

pós-parto. Essas épocas críticas de cuidado são experiências iniciantes e importantes na saúde e na 

maternagem, sendo o trabalho reprodutivo. Vou detalhar as barreiras que as mulheres enfrentaram 

para terem partos humanizados, as experiências positivas nesse âmbito e o contato das minhas 

interlocutoras com iniciativas e políticas para diminuir, combater e denunciar a violência 

obstétrica. 

Na segunda seção, eu vou abordar os temas amplos de conceitos de cuidado e apoio na 

maternagem, através de diferentes tópicos recorrentes tocados pelas minhas interlocutoras ao 

longo da pesquisa. O primeiro assunto que vou discutir é a negociação que muitas mulheres 

imigrantes bolivianas na Grande São Paulo são forçadas a fazer entre o trabalho com o cuidado de 

crianças e o trabalho remunerado em oficinas. Por olhar essa questão, terei que analisar o peso 

mental e físico do trabalho em oficinas e como isso afeta a possibilidade das trabalhadoras de 

cuidarem dos seus filhos como desejam.  

Segundo, vou examinar a divisão de trabalho em cuidado não pago entre casais 

heterosexuais e na organização de oficinas, e vou documentar a criação de redes de cuidados 

alternativos às convencionais. Vou abordar o trabalho de cuidado que é não pago e, em seguida, 

vou explorar o tema de preparação de comida e a nutrição como um ramo desse cuidado e um 

ponto integral da saúde.  

Depois de discutir a nutrição, vou tocar as questões das creches e das escolas públicas na 

Grande São Paulo e o que elas representam para as famílias imigrantes bolivianas. Dependendo 

das situações únicas, mas com aspectos em comum, as escolas e creches podem ser espaços de 

inclusão ou exclusão, de refúgio ou de violência. Escolas e creches podem representar alívio no 

cuidado das mães ou podem criar barreiras para uma educação digna dos seus filhos. Em seguida, 

vou tratar do tema de línguas devido à forte relação com os professores e a organização das escolas, 

especificamente, e no caso das minhas interlocutoras, os fatores que contribuem para a decisão 

delas falarem em espanhol ou em português, em casa com seus filhos. Vou falar sobre a intersecção 

de línguas e a migração, vou discutir um pouco sobre bilinguismo/multilinguismo e a organização 

das escolas para o ensino de filhos de imigrantes que não falam português como primeira língua.  
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Em seguida, vou detalhar em especial a busca de uma rede de apoio e recursos das minhas 

interlocutoras que viraram mães solteiras no Brasil, e como ser imigrante impactou nesse processo. 

Logo depois, vou examinar as igrejas e outras instituições religiosas de imigrantes bolivianos ou 

com serviços dirigidos a imigrantes e seus papéis no apoio a imigrantes e na criação de 

comunidades imigrantes.  

Posteriormente, vou explorar identidades específicas que podem ampliar ou mudar a 

maternagem. Primeiro, vou detalhar a experiência de Monica e seu processo de virar avó quando 

sua filha adolescente engravidou e virou mãe solteira também. Vou falar sobre as experiências 

delas no pré-natal, parto e pós-parto (como Monica sempre tinha que acompanhar sua filha por ela 

ser adolescente) e vou narrar o processo delas de adquirirem apoio para criar e sustentar o novo 

membro da família. Segundo, vou descrever as experiências de Melisa na maternagem 

transnacional de quatro dos seus cinco filhos e analisar as razões que a levaram à decisão de voltar 

para morar na Bolívia novamente.   

Finalmente, após os relatos de Angela, vou examinar como a história pessoal com o 

cuidado da mulher afeta sua prática da maternagem. Depois, através de uma lente de gênero, vou 

analisar as experiências de Angela como uma mãe e alvo de cuidado durante seu tratamento contra 

câncer de útero. 

 

3.1 Trabalho Reprodutivo e Saúde na Gestação e no Parto 

A definição mais reconhecida de trabalho reprodutivo é o trabalho necessário para garantir 

a manutenção diária e a reprodução contínua da força de trabalho (Duffy, 2005). De acordo com 

Duffy (2007), a ideia de trabalho reprodutivo vem originalmente do trabalho de Karl Marx e 

Friedrich Engels, que diferenciam entre a produção de bens na economia e a reprodução da força 

de trabalho necessária para a manutenção dessa economia produtiva. O conceito foi mais 

desenvolvido nos anos 1970 por economistas feministas com o objetivo de nomear e analisar uma 

categoria de trabalho que permanecia praticamente invisível, o trabalho não remunerado das 

mulheres no lar. Ao longo deste capítulo vou discutindo o trabalho reprodutivo desse sentido (que 

chamo de trabalho em cuidado não pago) das minhas interlocutoras no cuidado dos seus filhos, da 

saúde de suas famílias, e da casa/ oficina de suas famílias. 
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         Porém, nesta primeira parte do capítulo, quero focar numa categoria de trabalho que é 

reprodutiva em dois sentidos. É reprodutivo em que faz parte da formulação e manutenção de 

muitas famílias e é literalmente reprodutivo em que produz novos humanos. O trabalho 

reprodutivo nesta secção é o trabalho da gestação, do parto e do puerpério que muitas mulheres e 

outras pessoas que têm úteros acabam fazendo. Eu uso este termo de propósito, como um 

reconhecimento da gravidez e do parto dos filhos como atividades sociais que exigem trabalho 

físico, intelectual, emocional e moral simultaneamente de quem as realiza (Mullin, 2005). 

 Segundo Aguiar et al. (2015), em 2014, os nascimentos de filhos de mães imigrantes no 

SUS correspondeu a 3% do total de nascimentos de mulheres residentes na São Paulo 

metropolitana. As mulheres bolivianas representaram 53% desses parturientes imigrantes e 

utililizaram a rede do SUS para mais de 90% dos seus partos. Sendo assim, os serviços pré-natais 

e do parto no SUS são vitais para a saúde das mulheres imigrantes bolivianas e seus filhos na 

Grande São Paulo. 

 

 

3.1.1  Saúde pré-natal 

Um ponto de entrada importante no SUS que foi detalhado pelas interlocutoras deste estudo 

aconteceu no pré-natal: várias mulheres imigrantes bolivianas com quem falei informalmente só 

começaram a utilizar os serviços do SUS quando descobriram que estavam grávidas. Para minhas 

interlocutoras formais, Anita, Raquel e Victoria, entrar nos serviços de pré-natal foi a introdução 

delas ao SUS.  

Sam: ¿Cuál fue su primera experiencia en servicios de salud aquí en Brasil? 
Anita: Cuando me engravidei la primera vez, desde mi primero hijo, en el prenatal. Allí.  
Sam: ¿Entonces cuánto tiempo tenías aquí en esta época?  
Anita: ¿mmmmm Cuando embaracé de mi hijo?... tres años.  
Sam: ¿Nunca tenía que usar ni un servicio de salud antes?  
Anita: No.  

 
Sam: ¿Cómo fue el prenatal?  
Raquel:  El prenatal...en Vila Matilde, ¿no?  Para mí estaba todo bien…porque… era mi primera 
vez. No sabía cómo…. según…. a mi compañera en Bolívia… no era tan así …mientras aquí cada 
mes tenía que ir allá. En Bolívia no es cada mes.  
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Noelia morou no Brasil pela primeira vez no final dos anos 1990 durante um período 

tumultuado na relação dela com seu marido, Ignacio, que ficou na Bolívia. Sua irmã a trouxe   para 

São Paulo, para trabalhar em sua oficina. Noelia estava grávida de seis meses de seu primeiro filho 

quando chegou à cidade. Ela só conheceu o SUS quando foi para o hospital, para o parto, porque 

ela falou que tinha que trabalhar sem parar para guardar dinheiro antes do filho dela nascer.  

Sam: ¿Y conseguiste entrar en el prenatal?  
Noelia: No. No hice porque llegué, me puse a trabajar y no.  
Sam: ¿Con seis meses (de gravidez) estabas trabajando dura?  
Noelia: Sí.  
Sam: ¿Cómo fue llegar embarazada aquí?  
Noelia: Mmmm, Para mí el país fue todo, sí, diferente. Todo diferente. Pero... en la verdad, yo 
entiendo que, digamos… mm otras personas han tenido problemas y todo, pero nunca he tenido un 
choque o un problema así. No. Porque cuando yo me… me interné para nacer mi hijo, era todo bien. 
No era... Justo me interné por la tarde… y nació. O sea, mm, fue rápido... Sí.  

 

Como introdução ao sistema de saúde no Brasil para Raquel, ela sentia que o seu pré-natal 

era muito bom por causa do seguimento e organização na sua UBS. Também sentia que tinha 

acesso a exames e controles aos quais não teria se estivesse na Bolívia enquanto estivesse grávida.  

Sam: Y durante esta época...en qué estaba haciendo el prenatal, ¿cómo fue marcar para hacer los 
exámenes y consultas?  
Raquel: En la UTI (quería dizer UBS) el médico decía, “Vas a hacer el retorno para el fin de marzo, 
para el fin de febrero…” Así. Y nos (Raquel e seu marido) fuimos a la recepción y marcar el retorno 
así para el fin del marzo. Y fue hecho en tal fecha. “¿Está bien para ti?” Dijimos, “Sí.” y ya estaba 
marcado en el sistema y cuando ya está cerca te llamaban. “Hola. Aquí tienes que pasar el puesto.” 
Te llamaban para hacer recordar y decir sólo para recordar mañana tienes que pasar.  “¿Vas a estar 
presente?”  “Sí.” Y si tú dices que no puedes, pasan para otra persona.  

 

Luz, que fez o pré-natal e o parto de dois dos seus filhos na Bolívia, e também o pré-natal 

e o parto da sua filha mais jovem no Brasil, tinha condição de comparar as experiências entre os 

dois países. Ela, assim como a Raquel, estava feliz com o encaminhamento que faziam na UBS 

para garantir os controles de pré-natal. Ainda que tivesse conseguido seus serviços em cuidados 

pré-natais gratuitos na Bolívia também, enfatizou que isso foi por sorte, porque ela engravidou 

apenas dois anos depois de os cuidados em saúde pré-natais acessíveis virarem um direito na 

Bolívia. Ainda que seus controles pré-natais na Bolívia fossem gratuitos, Luz falou que não tinha 

tanto acompanhamento e comunicação na Bolívia como na sua experiência no Brasil, para 

promover a aderência aos cuidados pré-natais.  

Sam: ¿Cómo era el prenatal en Bolivia en comparación con Brasil?  
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Luz: Allá en Bolivia todo es pago…Como antiguamente, ya más o menos… Yo me casé en 1996, 
más o menos en 1994 han debido aprobado en el gobierno que la salud tenía que ser parte de la 
atención gratuita allá en Bolivia. Yo fui parte de eso cuando hacía prenatal allá en Bolivia. Mas 
antes de eso en Bolivia no había. Tu tenías que pagar toda la atención. Por eso la mayoría de las 
mujeres antes de 94, la mayoría tuvo sus hijos en casa… Mi hermana, la más mayor, yo recuerdo 
yo ya era adolecente, ella tuvo en casa. Muchas mujeres murieron porque no tuvieron atención 
correspondiente y aquí era diferente, ¿no? …Yo fui al hospital y ya entiendo de las leyes de aquí … 
siempre me llamaban y me decían no vas a atrasarte … de allá vamos a las consultas marcadas…  

 

Segundo Topa et al. (2013), as mulheres imigrantes no Brasil se deparam com enormes 

desafios em relação à questão da acessibilidade aos cuidados de saúde, e as dificuldades parecem 

intensificar-se nos domínios da saúde sexual e reprodutiva, em  cuidados pré-natais e no parto. 

Durante meu trabalho de campo, recebi vários relatos de mulheres imigrantes bolivianas que não 

iniciaram seus cuidados pré-natais formais no SUS ou não fizeram o seguimento recomendado por 

vários meses. Em vários casos, não entraram no programa pré-natal do SUS porque estavam com 

receio de ir à UBS, por medo de barreiras culturais ou linguísticas. Muitas das mulheres com quem 

falei relataram que foram ao posto para cuidados durante a gestação, mas não com a frequência 

prescrita porque não foram orientadas sobre as razões para diferentes exames ou consultas e 

acharam que não eram necessários. Algumas mulheres relataram que, por conta do seu trabalho 

em oficinas, não tinham tempo para fazer seus controles e julgaram que era mais valioso o tempo 

trabalhado, ganhando dinheiro para cuidar do bebê que ia nascer, do que o tempo que perderiam 

nas UBSs e outras unidades de saúde. Outras mulheres relataram que os donos das oficinas onde 

trabalhavam não concediam o tempo para fazer seus controles. Diversas interlocutoras falaram que 

não sabiam que tinham acesso a cuidados pré-natais gratuitos pelo SUS no Brasil. No estudo de 

Sass et al. (2010), sobre desfechos maternos e perinatais em gestantes bolivianas no município de 

São Paulo, os autores descobriram que, comparadas com as gestantes brasileiras, o número de 

bolivianas que frequentaram o pré-natal foi menor (16,4% e 5,1%) e, dentre as que o fizeram, foi 

maior a porcentagem das que compareceram a menos do que cinco consultas (50%  e 19,3%). 

Outro indicador de dificuldades ou receio de aderência ao programa pré-natal do SUS foi a 

incidência de sífilis congênita, que foi maior entre as bolivianas (2,9% e 0,5%).  

Uma interlocutora que enfrentou muitas barreiras para conseguir serviços em saúde pré-

natais foi Valeria. Conheci Valeria com seus dois filhos e seu namorado, Arturo, na triagem da 

Campanha de Saúde dos Imigrantes. Ela chegou ao Brasil com cinco meses de gestação, para 

poupar dinheiro e trabalhar na oficina de costura da irmã de Arturo (o pai do bebê que ia nascer). 

Valeria e Arturo ficaram trabalhando duro na oficina depois de chegarem em São Paulo. Apenas 
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um dia de folga lhes foi concedido, dois meses depois, quando Valeria já estava com sete meses 

de gestação. Eles passaram seu dia de folga na feira boliviana onde a campanha de saúde estava 

localizada no final da rua. Eles, por casualidade, viram que havia uma ginecologista fazendo 

consultas gratuitas na campanha e queriam ver se poderiam fazer algum tipo de controle pré-natal, 

pois Valeria não havia acessado nenhum durante esta gravidez, nem na Bolívia. Perguntei se já 

conheciam sua UBS de referência. Eles não sabiam sobre a possibilidade de cuidados em saúde 

gratuitos no Brasil. Usando o endereço da oficina onde estavam morando, procurei sua UBS de 

referência no meu celular e escrevi num papel o que precisavam trazer à UBS, bem como as 

informações necessárias para se inscreverem no SUS e receberem seus Cartões SUS. Falei sobre 

os direitos de gestantes em São Paulo e informei sobre iniciativas municipais para promover 

cuidados humanizados no pré-natal e parto. Também falei com eles sobre minha pesquisa e passei 

minhas informações para eles num cartão de visita, que Arturo pegou da minha mão. Na semana 

seguinte, Arturo me enviou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que foram até sua UBS de 

referência, no Centro-Norte da cidade. Ao se inscreverem no SUS, a recepcionista informou que a 

obstetra da UBS não poderia atender Valeria até que ela tivesse uma cópia de um ultrassom. Porém, 

não havia vaga para realizarem o exame de ultrassom por pelo menos três semanas. Valeria e 

Arturo estavam preocupados porque pensaram que talvez não seriam atendidos pela obstetra antes 

do seu bebê nascer. Com sorte, eu havia participado em um evento da UBS de referência deles 

como ativista da Equipe de Base Warmis para uma feira sobre saúde das pessoas imigrantes onde 

tive contato com a diretora da UBS. Entrei em contato com ela e ela me ajudou a encaixar uma 

consulta obstétrica para Valeria, agendada para o dia seguinte. A diretora da UBS falou que com 

a gestação tão avançada de Valeria, a recepção não devia ter requisitado nenhum exame antes de 

uma consulta obstétrica, que devia ser prioridade. Arturo me agradeceu muito e falou que não tinha 

como brigar por uma consulta antes do ultrassom, pois ele não falava português e a recepcionista 

da UBS não tinha paciência. 

Novamente, eu só consegui auxiliar uma mulher imigrante boliviana a obter o atendimento 

médico necessário por ter a sorte de possuir vínculos com sua UBS de referência por conta de 

minhas atividades como ativista/acadêmica. Esse acontecimento mostra uma falta de capacitação 

da recepção da UBS em relação a situações urgentes de atendimento no pré-natal, além da falta de 

preparação e recursos para a recepção de algumas UBSs em atender imigrantes e pessoas que não 

falam português.  
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3.1.2 Trabalho análogo à escravidão como ameaça à saúde materna e neonatal 

Victoria enfrentou barreiras para aderir aos cuidados pré-natais por conta da organização 

das oficinas onde trabalhava, que ameaçavam sua vida e o nascimento do seu filho. Durante a 

gravidez do seu segundo filho, Victoria estava em situação de trabalho análogo à escravidão. A 

primeira experiência dela com o SUS foi quando ela fez o teste de gravidez na sua UBS de 

referência, na Zona Norte. Depois disso, foi difícil ter permissão para sair da oficina onde 

trabalhava e morava, para fazer seus controles mensais de pré-natal na UBS. Por relatar que estava 

grávida, o dono da oficina onde ela trabalhava na época insistiu que ela tinha que trabalhar e render 

mais do que antes, porque “ia chegar outra boca para a oficina alimentar”. Foi nessa oficina que 

o dono do estabelecimento não deixou os agentes comunitários entrarem para falar com Victoria, 

conforme relatado no último capítulo.  

Ellos nos encerraban. No nos daban la llave. Nos decían, “Si ustedes salen, la policía te van a pegar 
y te van a deportar. Te voy a reportar.”…Trabajamos de siete de la mañana hasta once horas. Y eso 
fue ya cuando hicimos la reunión y ya habíamos reclamado, que antes era hasta medianoche. Eso 
era. Y después fue allí que me embaracé y después él (o dono da oficina) nos decía que ya nos iba 
a ser cuatro bocas. Cómo más uno está en camino y vamos a tener cuatro personas, entonces tienen 
que rendir más. Así nos decía. Yo, así me sentí tan mal. ¿Como así? Para dar comida para ella (sua 
filha de dois anos) yo tenía que dar un poquito de mi y otro poquito de su padre. - Victoria 

Dois meses depois de ter descoberto que estava grávida, Victoria saiu com seu ex-marido 

e sua filha de dois anos para morar e trabalhar em outra oficina que ela acreditava ser melhor, já 

que a dona da oficina era mulher boliviana e já era mãe. Infelizmente, nessa última oficina, acabou 

acontecendo outra situação de trabalho análogo a escravidão, novamente:  

Y ella no me decía dónde estaba el puesto (a UBS). No me dejó andar ni nada. Sólo fue trabajar. A 
ella le interesaba sólo mi trabajo más nada. Y ella era boliviana. Y allí, yo decía, creo que entró en 
mi cabeza, que horrible. Estaba chateada conmigo mismo, sé la.  

 

Enquanto Victoria morava e trabalhava naquela oficina, conheceu uma vizinha brasileira 

que se chamava Bianca. Bianca havia conversado com ela sobre sua gravidez e sua filha e achava 

que a situação de trabalho na oficina era violenta. Bianca ficou perguntando sobre Victoria para a 

dona da oficina e falando com Victoria com certa frequência. Um dia, Victoria ficou doente, com 

febre alta. A dona de oficina pediu para ela seguir trabalhando. Bianca perguntou sobre Victoria e 

insistiu em vê-la. Ela viu Victoria e contou que estava muito mal e que deviam ir imediatamente 

até o hospital de referência dela. Lá, descobriram que Victoria estava com pouco líquido amniótico 
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e a internaram para tratá-la:  

Fue así yo con siete meses (de gravidez), ¿no? De allí fue un día sábado y yo estaba pasando mal. 
Y allí ella (a dona da oficina) vió y yo tenía fiebre, fiebre, fiebre…Por eso que casi murió él, mi 
hijo. Mira, ella (a dona da oficina) vino a mi cuarto en la mañana…diciendo que tenía que trabajar. 
Y ella, la dueña, dijo “¿Estás mal?” Yo dije, “Sí, estoy mal. No puedo subir.” Y ella, “Ay, pero vas 
a recuperarte ya.” Se salió y no volvió para verme, para ver si yo estaba mal ni nada. Y de allí a la 
una y poco apareció la brasileira (a Bianca) y ella dijo “¿Cadê la Victoria? Yo quiero verla.” Ella 
me vió y todo esto y ella me vió y dijo “Nossa, mujer, estás muriendo. ¿Tienes dinero?” “Tengo.” 
yo dije. “ Entonces vamos ir ahora en taxi.” Y ella llamó taxi y ella dijo, así, “Vamos para el 
hospital.” Yo estaba muy mal. Ella dice que el médico me dijo que…(ela podía morrer) si yo había 
llegado 15 minutos después, porque se secó el líquido que estaba en la bolsa, ¿no? Se secó. No tenía 
más porque mi fiebre estaba muy alta. Entonces llegamos y ni siquiera esperamos nada. Mi amiga 
dijo “¡Da licença!” Pero tenemos que decir, como se dice, información y todo esto (na recepção). 
(Bianca falando) “No, pero no está bien. La mujer está muriendo, ¡Da licença!” Y ella pegó camilla. 
Subimos, y ella “¡Da licença! ¡Da licença!” Y así fue. Y yo estaba viendo como si fuera un sueño, 
¿no?  

 
Mira, que fue un milagro. Y yo me acuerdo un poquito solo de llegar al hospital. De allí aparecí en 
la sala de emergencias y acordé con suero. Así doida estoy. Y ella, la amiga (Bianca) a mi lado y 
mi hija a mi otro lado. Y luego el médico me dijo “Nossa, a tiempo te salvaron. Si no te ibas a morir 
tú y él, porque no tenías líquido, secó.”… Me internaron. Tenía que cumplir más 15 días más de 
repente para que él (seu filho) podría nacer saludable. Probablemente iba a ser cesárea, vamos a ver. 
Ahí me traté por dos semanas todos los días con suero. Todos los días suero. El suero continuó a me 
salvar.- Victoria 

 

Victoria falou que teve sorte por ter obtido cuidados pré-natais emergenciais humanizados 

no hospital, bem como uma amiga brasileira que a ajudou a insistir em ter atenção priorizada. Duas 

semanas depois de se internar, quando seu filho no útero tivesse mais peso, os médicos falaram 

que teriam que fazer uma cesárea no dia seguinte, ainda que seu filho fosse nascer prematuro, com 

apenas 32 semanas de gestação. Victoria falou que queria que fosse um parto vaginal para que ela 

pudesse se recuperar mais rápido, mas os médicos disseram que isso não seria impossível. No dia 

seguinte, horas antes da cesárea agendada, Victoria começou a sentir dores de parto e acabou tendo 

um parto vaginal. 

Y al día siguiente, mira, el día siguiente yo sentí dolores normales del parto. Yo toqué el timbre y el 
médico vino y le dije “Yo estoy sintiendo dolores de parto.” Porque ya tenía ella (sua filha de dois 
anos) ¿no? Y ya sabía cómo sentía y yo pienso que va a ser normal. (O médico falando) “Pero no 
pienso que será. Pero sabes que yo voy a dar todo posible para ser normal.”  Entonces dijo, “Vamos 
ver entonces.” Me van a llevar a la sala de parto para ver si sale así o no así… y yo estaba en la 
lucha, ¿no? Y el dolor era horrible porque no es comparado con nada de dolor... cuando tienes estos 
dolores, yo acordé cómo nació mi hija… 

 
Yo llamaba mi madre (en Bolívia) y mi madre me ayudó… De allí los médicos dijeron “Bueno.” El 
otro bueno, el japonés (um médico de descendencia japonesa) dijo que “Pienso que va a ser normal 
porque ella está, está bien combinada. Entonces vamos ayudar.” Fue normal y ellos dijeron, “Uau, 
es un milagre.” - Victoria 
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Victoria estava feliz com sua experiência no parto e com muito alívio e orgulho por ter 

conseguido fazer um parto vaginal, ainda que tivesse enfrentado vários fatores não favoráveis para 

um parto assim, incluindo ter que parir antes da gestação completa e do momento para o qual 

médicos já haviam marcado uma cesárea. 

A experiência de Victoria durante a gravidez com seu filho revela como a organização e as 

políticas desumanas de muitas oficinas representam um perigo para a saúde maternal e infantil. 

Isto endossa os apelos para facilitar o registro e a regulamentação de oficinas e da indústria da 

moda para melhorar as condições salariais, de vida e de trabalho dos trabalhadores e proprietários 

de oficinas, juntamente com os apelos para promover mais transparência nas cadeias de 

fornecimento da indústria da moda (Rezera, 2012). A história de Victoria também mostra o 

impacto do atendimento humanizado de emergência pré-natal e parto, facilitando resultados 

positivos na saúde. 

 

 

 

3.1.3  A parturiente e o carinho no pós-parto - O caso de Raquel 

Outra interlocutora deste estudo, Raquel, foi para o hospital duas vezes em uma semana 

porque estava com dores fortes, o que pensou ser dores de parto. Nas duas vezes, os funcionários 

do Hospital Norte, seu hospital de referência, disseram que ela não estava em trabalho de parto e 

que suas dores eram normais. E que, provavelmente, faltavam duas semanas. Ela ficou com muita 

incerteza, e depois de dois dias seguidos de dores fortes, a bolsa amniótica estourou. Não haviam 

avisado a ela para que fosse ao hospital no caso do estouro da bolsa. Mas depois de algumas horas, 

Raquel não podia mais lidar com a dor.   

Con la cuestión del parto, como era mi primer bebé, yo no sabía. Y... mi médico me dijo “Si te duele, 
tú vas directo para hospital.” Yo me fui al hospital... y… allí me han examinado. El médico me 
examinó, y dijo, “Ah, falta… vamos te ver de aquí a unas dos semanas.” Todavía las contracciones 
estaban viniendo a cada 10 minutos… y el médico me dijo “Es normal.” me dijo…. “Es normal que 
te duele.” me dijo.  Y así resolvimos hacer, no sé… dolores tan feos, yo no aguantaba. Y los dolores 
iban aumentando y yo fui el día lunes, el lunes con dolor, martes hasta mediodía con dolor, hasta 
que la bolsa chic, rompió. El dolor estaba más fuerte y yo no sabía, y mi marido también no sabía. 
Y (seu marido) seguía trabajando y (Raquel) estaba en el cuarto… Estaba en el cuarto esperando… 
Y en la mañana llegó así con los dolores y estaba descansando más ahí en mi cuarto... y al mediodía 
casi… al almorzar… Ni he almorzado, ni yo, ni él… nada porque queríamos ir para el hospital para 
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ver lo que decía el hospital. “¡Ya!” me dije. Ya, yo ni tuve cómo vestirme. Yo solo puse una calcinha 
porque estaba sangrando y un chal. Y fuimos hasta alli a salir.- Raquel 

 

Raquel e seu marido não tinham carro e não queriam usar transporte público, pois estava 

descendo muito líquido da sua vagina. Não tinham dinheiro para tomar um táxi até o Hospital 

Norte. Eles ligaram para o SAMU a fim de que uma ambulância os levasse até o hospital, mas 

esperaram muito tempo e um funcionário disse que demoraria ainda muito mais. Finalmente, um 

amigo do dono da oficina onde Raquel e seu marido moravam ofereceu levá-los até o Hospital 

Norte. Raquel contou que depois de chegar ao hospital, sentiu que a recepção demorou muito. Ela 

sentia que os funcionários não acreditavam nela quando ela insistiu que estava com dores do parto 

e que seu bebê ia nascer rapidamente. Quando finalmente foi chamada para fazer a checagem por 

uma médica e tinha que subir da cadeira de rodas onde estava sentada para uma maca, ela sentiu 

dores fortes e, quando ela ficou de pé antes de subir na maca, sua filha saiu da sua vagina e foi 

segurada apenas pelas calcinhas da Raquel.  

Raquel: Y allí hemos llamado a una samuca, una ambulancia. Y la ambulancia no, no llegó... y dijo 
tienen que esperar nomás. Y dijimos “No, queremos ahorita.” No tuvimos cómo esperar porque 
estaba por nacer. Y allí había un pedrero que ya estaba trabajando que es amigo del dueño del taller 
y me dijo que sí, nos podría llevar rápido… Y él nos ayudó porque ya había pasado por esta 
experiencia… Entonces, ya, rápido fuimos. Llegamos y en el carro una vez más he mojado mi 
calcinha y de allí llegamos porque estábamos cerquita. Hemos entrado… por el piso debajo y… 
senté en una silla de ruedas. He sentado allí. Y tenía que ir a la recepción y hablar con ellos y la 
recepción estaba demorando un poco… Mi marido tenía todos los documentos... Y de arriba hemos 
subido. Igual tenía que recepcionar para entrar en la pauta y allí igual nos tardamos. Según yo, ellos 
estaban tardando. No sé si es verdad. Y de allí la doctora vino y me dijo “¿Qué ha pasado?” Y dije 
“El bebé está por nacer.” Y ella dijo, “No, falta, falta.” ella dijo… Y de allí ya corrían en la 
recepción… y ellos me dijeron que vamos a… subirte a la camilla para verla… Allá en la recepción 
tienes que entrar para que te inspeccionen... y de allí subí. Y de allí tenía que parar en la silla de 
ruedas y tuve que dar unos dos pasos y chic, chic, y no podía caminar… Y el médico subió y dijo 
que tenía que ir adelante, sí...Y allí nomás unos dolores fuertes y fue, chic chic. Y así nació mi hija.  
Sam: ¿Nació?  
Raquel: Mm hm.  
Sam: ¿Y estabas de pie?  
Raquel: Mm hm. Pues el día hice unos pasos, y allí un dolor…y dijeron pues súbete a la camilla… 
Pero todavía estaba con una manta envuelta y con una calcinha y la calcinha más se ha bajado por 
aquí. Y, y la calcinha sujetó, seguró el bebé.  
Sam:  ¿Entonces fue la calcinha que agarró la bebe?  
Raquel: Mm hmm… Y allí aquí abajo se agarró y el doctor fue allí y si mi calcinha ya no estaba 
allí iba a caer en el piso… Y recién ya el bebé, allí mismo cortaron el cordón, ellos cortaran y (a 
médica falou) “Mira se parece a ti.” Era igualito. 

 

Apesar da experiência frustrante e assustadora de parir e ter apenas sua calcinha para 

segurar a sua filha para não cair no chão, Raquel insistiu que sua experiência como um todo no 
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Hospital Norte foi positiva. Ela falou isso por conta do carinho que ela sentiu das enfermeiras do 

hospital, para ela e também em relação a ajuda nos cuidados com sua filha. Ela teve sua filha em 

uma época incerta e havia sofrido violência do seu marido para engravidar. O marido da Raquel 

escolheu não ficar no hospital com Raquel e o bebê. Ela sentia vergonha depois do seu parto difícil. 

Estava nervosa por ser mãe de “primeira viagem” sem uma rede de pessoas com experiência para 

ensiná-la como fazer os cuidados básicos de um bebê recém-nascido. Relatou que, no princípio, 

não tinha ideia de como dar banho em um bebê e nem como trocar uma fralda. Se sentia muito 

fraca fisicamente depois do parto. Uma enfermeira deu um banho em Raquel respeitosamente e 

cuidadosamente e cuidou da sua filha, enquanto Raquel descansou na noite depois do parto. No 

dia seguinte, outra enfermeira ensinou para ela como dar um banho no bebê, trocar uma fralda e 

outros cuidados.  

Raquel: A mí me tocó una doctora (uma enfermeira) bien, una morenita. Y yo estaba tan débil y ella 
dijo que ella me iba a dar baño… y me agarró fuerte y fuimos al banheiro y no me ha mojado así… 
Sino agarró un trapo… y me dijo que “Este chuveiro está mal.” ha dicho…y con esto…Esto era 
mejor para mí de que un baño todo… que iba me hacer mal.46 
Sam:  Estaba exhausta, me imagino.  
Raquel:  Sí, totalmente. Tenía sangre, eso todo me ha limpiado. Y estaba bien…Y también sentía 
envergonhada, sentí. De allí me llevó a la cama… y ella me ayudó a lavar el bebé. Me ayudó a 
cambiarla toda bien bonita y dijo, “Cualquier cosa, aperta este botón. Cualquier pregunta, estoy 
aquí.” Fue bien bonita.  Y de ahí... y yo me quedé con mucho dolor y ni podía sentar y cambiar el 
bebé. He utilizado el botón para no sé qué. A las dos de la mañana se ha hecho cocô grave, y yo no 
podía mover. El dolor estaba fuerte, ni podía sentarme rápido, ni mover con un brazo, ¿no? …Tan 
chiquitita ella (sua filha) era… Y ahí le dije a la doctora (uma enfermeira), “Por favor, me ayuda. 
No puedo. Estoy bien dolorida.” Y de allí me dijo “Sí.” me dijo. La ha cambiado… ella estaba llena 
de cocô. Fue un cocô grave…y el día siguiente, creo que a las siete vinieron para hacer la limpieza 
y allí venía otra doctora (uma enfermeira). Ya no fue la otra. Y ella era un poco estricta. Cómo en 
la noche yo no podía mover ni nada… y yo no había aprendido a dar baño en el bebé porque iba a 
dar un baño la doctora morenita y la otra me dijo “No sabes bañar. Tú tienes que aprender a dar 
baño. Así tienes que agarrar del pescoço, así.”  

 

Raquel falou que ela não receberia essas orientações em cuidados de recém-nascidos se 

não fosse pelas enfermeiras do hospital. Ela ficou feliz com o cuidado com ela e sua filha. As 

dificuldades que Raquel enfrentou durante o parto mostram uma necessidade de se conversar mais 

sobre o processo do parto natural para as gestantes antes do parto; revela a escassez de transporte 

                                                
46 Segundo a Equipe de Base Warmis (2015a), as mulheres bolivianas em geral não tomam banho logo após o parto 
e só tomam banho dias depois, quando se sentem prontas. Antes disso, apenas deve ser feita uma lavagem com um 
pano, como no caso da Raquel com a enfermeira. Isso é porque muitas mulheres andinas afirmam que se a mulher 
toma banho em seguida após o parto, a mulher pode padecer da condição de sobreparto, ou frio no corpo. Sobreparto 
implica em a parturiente ficar sem leite, sem a capacidade para amamentar, perdendo esse vínculo com o bebê. 
Também pode implicar no endurecimento do útero e fazer o sangue pós-parto ficar preso.   
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em saúde emergencial para pessoas de baixa renda; e mostra a importância de atender parturientes 

que afirmam estarem no final de trabalho de parto com urgência e cuidado. A experiência positiva 

no pós-parto da Raquel revela como o tratamento humanizado e respeitoso (fisicamente e 

culturalmente) afeta favoravelmente a recuperação e a saúde mental das pacientes. Mostra também 

a importância da educação em saúde e cuidados para parturientes e outros cuidadores quando 

precisam (especialmente no caso de imigrantes que podem estar sem sua rede de cuidado do seu 

país de origem). 

 

3.1.4 Violência obstétrica e o parto cesariano 

Durante a gravidez, no parto e no pós-parto, acontecem complicações e emergências, mas 

é importante verificar como profissionais em saúde e unidades de saúde lidam com esses 

problemas e trabalham para garantir os direitos e os bons resultados em saúde das gestantes e 

parturientes nesses momentos críticos. Durante a gestação do seu primeiro filho, Anita teve pré-

eclâmpsia. Ela sentiu que não foi informada sobre sua condição porque na UBS, os profissionais 

em saúde acharam que ela não entenderia o caso, por não falar português. Ela contou que não 

tomou os cuidados que poderia ter tomado se os médicos a tivessem informado de sua condição. 

A pré-eclâmpsia chegou a tal ponto que ela passou mal e desmaiou no hospital. Teve que fazer um 

parto cesariano emergencial e não permitiram a presença do seu marido durante o procedimento. 

Anita acordou pouco tempo depois do parto e estava traumatizada. Os funcionários do hospital 

não deixaram seu marido visitá-la e não deixaram ela ver seu filho que haviam retirado do seu 

útero enquanto estava inconsciente. Não deixaram ela nem ver seu marido nem seu filho por dois 

dias. Os funcionários não explicaram por que ela não poderia ver seu marido nem seu filho e Anita 

estava com medo de conversar com os profissionais de saúde, porque não tinha ninguém que falava 

espanhol e ela não falava português. 

Anita: En el parto, el parto ha sido bien difícil, ¿no? Porque he tenido parto…con preeclampsia, 
¿no? Sí… porque en el prenatal … los doctores no me decían que estaba con presión alta. Porque 
mis manos se hinchaban. Mis pies estaban bien hinchados y no decían nada. Cuando yo hacía 
prenatal la doctora no me avisó, fue normal, normal, normal. Hasta que un día he pasado mal y…Y 
así, nada así que yo esperaba…los síntomas. No he tenido los síntomas, ¿no? Yo he ido a la entrada 
del hospital y el resto yo no me recuerdo…Tenía la presión alta. Colapsé. 
Sam: ¿Tu marido estaba allí como acompañante?  
Anita: Sí.  Pero no le he visto más. No le dejaban entrar. Quería verle. No le dejaron.  
Sam: ¿Cómo fue cuando se acordó?  
Anita: Ah, no. Fue difícil. Me he asustado. Esto fue horrible. Creo que no vi a mi bebe por dos días, 
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creo que tenía.  
Sam: ¿No viste a tu bebe por dos días?...  
Anita: No. Después que ellos me han sacado (depois de fazer a cesaría), creo que fue porque era 
UTI…no sé porque…Después me han sacado de allí…fui al cuarto allí y nada. 
Sam: ¿Explicaron algo después?  
Anita: No… 
Sam: ¿Y qué hiciste durante esos dos días después de que tu bebe nació?...  
Anita: Estaba en el hospital, en la cama. Estaba triste, desesperada.  
Sam: ¿Y había alguien que podía hablar en español contigo?  
Anita: No. Estaba solita. Porque también no dejan entrar, ¿no? Horarios de visita o algo, una hora, 
no más.  
Sam: ¿Pero no te dejaron ver el bebe?  
Anita: No.  
Sam: ¿Y había alguien más en la sala dónde estabas?  
Anita: Después que habían sacado él de yo, sí. Porque en el cuarto tenía dos o tres camas. Había.  
Sam: ¿Y los profesionales del hospital intentaron explicar lo que estaba pasando?  
Anita: No.  

 
Segundo a definição de violência obstétrica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(2013), vários direitos de Anita foram violados durante o parto de seu filho. A violência obstétrica 

é identificada pela apropriação do corpo e processos reprodutivos das gestantes, mediante o 

tratamento desumanizado, a hipermedicalização, bem como a estigmatização dos processos 

naturais, provocando a privação da autonomia e capacidade das gestantes de exercerem o direito 

em decidir sobre seus corpos, prejudicando a qualidade de vida delas. Em um estudo executado 

por Venturi et al. (2010), 25% das mulheres brasileiras relataram ter sofrido alguma forma de 

violência durante o parto, tanto em hospitais públicos quanto privados. 

Enquanto o parto cesariano emergencial provavelmente foi justificado pela pré-eclâmpsia, 

que fez com que Anita desmaiasse e talvez tenha ameaçado a sua vida   e do seu filho, ela sofreu 

várias formas de violência obstétrica, incluindo a negação do direito de ter acompanhante no parto 

e, depois, a privação de contato com seu filho por dois dias após o parto. Ela sofreu bastante com 

a falta de cuidados humanizados pela ausência de comunicação em espanhol e a falta e/ou 

manipulação de informações no seu pré e pós-parto. O problema de violência obstétrica no Brasil 

é um tema muito discutido na literatura acadêmica (Zanardo et al., 2017; Sena e Tesser, 2016; 

Andrade e Aggio, 2014; Grilo Diniz et al., 2018). Alguns estudos apontam o trauma de violência 

obstétrica que muitas mulheres imigrantes em São Paulo sofrem (Rossa, 2017; Yajahuanca, 2015; 

Escudero; 2019; Milev; 2020; Kuramoto, 2016). 

De acordo com Yajahuanca (2015), os cuidados de atenção do parto no Brasil estão 

centrados em intervenções de rotina (episiotomia, cesárea, utilização de fórceps, manobras de 

Kristeller), diferentes dos procedimentos geralmente aplicados na Bolívia. A taxa de cesárea no 
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Brasil é alta. Em 2018 era de 55%, atrás apenas da República Dominicana em percentuais de partos 

cesáreos por país (Welle, 2019). De acordo com a OMS (World Health Organization, 2015b), 

desde 1985, a comunidade internacional de saúde considera a "taxa ideal" para partos cesarianos 

ser entre 10% e 15%. Estudos revelam que quando as taxas de cesárea reduzem para 10% em uma 

população, o número de mortes maternas e de recém-nascidos diminui. E quando a taxa sobe acima 

de 10%, não há evidência de que as taxas de mortalidade caiam.  

A Equipe de Base Warmis (2015) afirma que o parto cesariano é muito estigmatizado na 

cultura andina, especialmente na cultura Aymara, e que trabalham com muitas técnicas para evitar 

o procedimento emergencial. Segundo Ventura e Quispe Yujra (2019) o parto normal é a forma 

de parto mais desejado por mulheres bolivianas, já que quase 80% dos partos na Bolívia são 

vaginais. Ventura e Quispe Yujra afirmam que esse desejo e estatística contradizem o argumento 

que muitos médicos no Brasil utilizam para justificar partos cesarianos, de que mulheres de 

estaturas mais baixas não devem fazer partos normais: a média de estatura de mulheres na Bolívia 

é uma das mais baixas no mundo.  

Anita afirmou que antes da emergência com a pré-eclâmpsia ela queria fazer um parto 

vaginal, “Si, no quería cesariana, quería parto normal, ¿no?” Luz afirmou que estava muito feliz 

por nunca ter tido que fazer um parto cesariano. “Gracias a dios todo…todo fue natural, ¿no? 

Normal el parto. No he tenido ni una cesárea." Victoria, como relatado antes, queria muito fazer 

um parto normal para seu filho, depois de ter permanecido internada no hospital por duas semanas 

no final da sua gestação. 

Queria normal, porque bueno, cesárea es peor porque no cicatriza bien. Cicatrice sólo en tres años 
bien porque tenemos tres capas aquí, no podemos. Entonces allí yo dije que quisiera hacer parto 
normal así y que yo daría todo todo de mí para hacer parto normal. - Victoria 

 

Ferreira (2019), analisou as diferenças na gestação, parto e nascidos vivos de imigrantes 

em comparação às brasileiras, segundo naturalidade, por meio de um estudo transversal de dados 

do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) entre 2012-2017. Ela constatou que 

parturientes bolivianas em São Paulo tinham taxas muitas maiores de partos vaginais do que as 

parturientes brasileiras. As mulheres bolivianas tinham taxas de partos vaginais em 77,0 % e as 

parturientes brasileiras tinham taxas de 46,5%. Talvez como efeito do fato de que mais bolivianas 

não tivessem partos cesarianos marcados, os bebês das parturientes bolivianas tinham muito mais 
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chance de ter mais de quatro quilogramas ao nascer. 13,6% dos bebês de bolivianas nascidos em 

São Paulo tinham mais de quatro quilogramas em comparação com 4,0% dos bebês de brasileiras 

em São Paulo.  

 

3.1.5 Políticas e iniciativas para a humanização do cuidado pré-natal, do parto e pós-parto 

Em termos de políticas oficiais e iniciativas para evitar, diminuir e denunciar a violência 

obstétrica, o município de São Paulo, por lei e por várias iniciativas, é bastante progressista. Por 

exemplo, São Paulo possui duas casas de partos humanizados públicas e um programa de doulas 

voluntárias (Serrano, 2018; Secretaria Especial de Comunicação, 2018). Além disso, também há a 

lei federal do acompanhante (Lei Federal nº 11.108/2005) que garante que uma parturiente tenha 

o direito a ter um ou uma acompanhante a sua escolha no parto (se for cesariano ou natural) e 

durante as consultas e exames pré-natais. A lei municipal do ano de 2016 (Lei nº 16.602/2016) 

garante que uma parturiente possa ter uma doula registrada e isso não afeta a possibilidade de ela 

ter um acompanhante também. Infelizmente, a divulgação de informações sobre as leis 

mencionadas e como aplicá-las parece não atingir a população imigrante consistentemente. Por 

exemplo, Anita e seu marido não sabiam que ela tinha o direito de ter um acompanhante durante 

seu parto e pós-parto. Liliana afirmou que ainda que fosse permitido a seu marido estar presente 

durante o parto da sua filha, ela pensaria ter sido isso uma política específica do hospital. Ela disse 

que muitos hospitais não permitem isso e que a várias amigas imigrantes bolivianas dela não foram 

permitidas a ter acompanhante durante seus partos.  

Sam: ¿Y tu marido podía acompañar todo eso (o parto)?  
Liliana: Sí. En ese hospital habían aceptado porque en algunas les dejan los maridos afuera y son 
solo las mamás que entran. No pueden entrar los esposos. Pero en ese hospital él me acompañó en 
el momento del parto. Y estuve allí por unas tres noches más y él también se ha quedado. No son 
siempre así, que los demás también se pueden quedar.  

 

A divulgação e aplicação das iniciativas para diminuir a violência obstétrica e promover 

partos humanizados, bem como as informações sobre o que é a violência obstétrica, muitas vezes, 

não atingem as mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo. Por exemplo, nenhuma das 
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minhas interlocutoras teve uma doula durante seu parto em São Paulo e nenhuma delas teve seu 

parto em uma das casas de parto públicas.47  

Uma iniciativa na municipalidade de São Paulo que é altamente recomendada pela OMS 

para diminuir taxas de partos cesarianos e violência obstétrica é o plano de parto. Apenas Liliana 

relatou que criou um plano de parto quando fez um parto em São Paulo, mas nenhum funcionário 

do hospital pediu seu plano de parto antes dela fazer o parto.  

Sam: ¿Y antes de hacer tu parto, tuviste la oportunidad de criar un plano de parto para decir que 
querías durante tu parto?... 
Liliana: Me habían dado cuando fui al hospital la última semana. Me han dado un folleto donde 
decía todas esas cosas que tenía derecho de hacer mi parto- de que manera quería, que cosas que 
podía pedir durante el parto y así todo bonito. Pero al llegar nadie te dice nada. 
Sam: ¿Y nadie te pidió ese documento? 
Liliana: Nada, no. Yo cuando me vienen a dar ese folleto yo le decía bueno que lindo que te 
preguntan o que te quieren ayudar en tantas maneras, pero al llegar yo lamento que no, no, no. 

 

Um programa que é vital para reduzir a mortalidade materna e infantil no município de São 

Paulo é o Mãe Paulistana. Iniciado em 2006, Mãe Paulistana é essencialmente um programa para 

promover e garantir o acesso às consultas pré-natais, exames pré-natais e exames e consultas 

médicas para recém-nascidos e bebês. Mãe Paulistana é um programa no qual as mulheres são 

obrigadas a se inscrever para receber todos os seus benefícios. Alguns auxílios adicionais 

importantes, além dos cuidados pré-natais padrão são: um cartão para acesso a transporte público 

gratuito, para ir e vir de consultas e exames pré-natais, pós-parto e para cuidados do bebê durante 

seus primeiros dois anos; um número de telefone gratuito para pedir orientação profissional sobre 

cuidados pré-natais e recém-nascidos (somente na língua portuguesa); e um kit de itens essenciais 

para recém-nascidos- cobertor, roupas, etc. (Secretaria Especial de Comunicação, 2019; 

Comparini, 2013). Nenhuma das mulheres imigrantes entrevistadas para este estudo disse ter se 

inscrito no programa Mãe Paulistana durante a gravidez. Algumas das mulheres imigrantes 

bolivianas com quem falei relataram que o custo do transporte público era um obstáculo para que 

elas aderissem às consultas pré-natais e às recomendações de exames. Os vales de transporte 

público provavelmente teriam aliviado a barreira financeira para estas mulheres. Embora o 

                                                
47 Na minha experiência pessoal como gestante em São Paulo, quando eu estava fazendo meu acompanhamento pré-
natal em uma UBS no Centro-Sul de São Paulo, meu obstetra da UBS não sabia que existiam casas de parto atendidas 
pelo SUS e insistiu que só havia a possibilidade de ir a um hospital para fazer partos pelo SUS. Essa experiência 
mostrou, para mim, que há pouca divulgação da iniciativa das casas de parto no SUS até para os profissionais em 
saúde que encaminhariam gestantes para esses serviços.  
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programa Mãe Paulistana seja fundamental para promover o pré-natal universal, o pós-parto e o 

cuidado infantil, não foram tomadas medidas adequadas para garantir a inclusão de mães 

imigrantes e seus filhos no programa.48 

Outro aspecto importante sobre a inacessibilidade do Mãe Paulistana, observada por 

Solimeo (2017) é que o programa prevê uma cartilha que é entregue a todas as gestantes logo 

durante a primeira consulta pré-natal, onde elas podem acompanhar as informações documentadas 

sobre seu pré-natal (seu peso, pressão, etc.), adquirir maior conhecimento sobre a maternidade, os 

cuidados necessários e os exames. E essa cartilha só existe em português. Para Solimeo, isto revela 

um despreparo para permitir o acesso das imigrantes ao programa.  

É importante notar que dentro da população imigrante na Grande São Paulo, existe 

ativismo vital para combater a violência obstétrica e promover o acesso de imigrantes a cuidados 

pré-natais e o parto humanizado. A Equipe de Base Warmis: Convergência das Culturas, foi criada 

originalmente para lutar contra a violência obstétrica que acomete mulheres imigrantes, 

principalmente mulheres andinas, no Brasil. Enquanto a abrangência das ações da Equipe de Base 

Warmis tem aumentado bastante, o coletivo já participou de e criou várias iniciativas para 

diminuir, denunciar e educar sobre a violência obstétrica contra mulheres imigrantes em São Paulo. 

O coletivo tem trabalhado bastante em termos de divulgar informações em espanhol e português 

sobre a violência obstétrica e como denunciá-la, informações sobre as casas de parto do SUS em 

São Paulo e sobre os direitos de gestantes no Brasil, como o direito a acompanhante. Também, em 

várias instâncias, integrantes da Equipe de Base Warmis têm participado na capacitação de doulas 

voluntárias em São Paulo para o atendimento e considerações específicas para parturientes 

andinas. Outra iniciativa liderada pela fundadora da Equipe de Base Warmis, Jobana Moya, é a 

promoção da educação em ginecologia natural. Em uma comunicação pessoal, ela afirmou que a 

educação das mulheres imigrantes em ginecologia natural é uma maneira de promover 

autoconhecimento do corpo para as mulheres e/ou gestantes saberem quando e porque têm de fazer 

os controles pré-natais e ginecológicos em geral e também saber quando uma ação por um 

                                                
48 Duas publicações oficiais com detalhes sobre o programa Mãe Paulistana foram distribuídas em idiomas comuns 
falados pela população imigrante em São Paulo (como espanhol, português, inglês, francês, crioulo, árabe e chinês), 
uma pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo (2015), a outra pela Prefeitura de 
São Paulo (2017). Entretanto, a distribuição e impressão de tais documentos foi limitada e, no meu trabalho de campo, 
só vi os documentos no contexto de ONGs que trabalham exclusivamente com imigrantes, nunca em unidades de 
saúde como UBSs. 
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profissional em saúde é desnecessária, danosa ou até uma violência. 

Me interesa (a ginecología natural) porque, como activista con el tema del parto, ¿no? y la violencia 
obstétrica, termino hablando con mujeres y siempre sale a tona ese tema, ¿no? Mujeres que tienen 
infecciones o enfermedades más graves. Pero como no se miran, no se tocan… no acostumbran a ir 
a hacer su control en su puesto de salud. Termina a veces de forma trágica, ¿no? Como ya está muy 
avanzado. O en el tema del parto, no puede hacer el parto normal porque está con sífilis o cosas así 
y no sabían porque no han hecho el control… 

  
Incluso las pueden proteger (com a educação em ginecología natural), ¿no? de violencias que 
pueden ocurrir en un atendimiento, ¿no? Esto las puede dejar más fortalecida de saber, a ver yo 
conozco mi cuerpo entonces si el médico dice o hace una cosa inapropiada, como tener elementos 
para poder defenderse en esta situación.- Jobana Moya, Comunicação Pessoal, 2020  

 

O SUS e a prefeitura de São Paulo já deram grandes passos para promover cuidados em 

saúde de pré-natal, do parto e do pós-parto humanizados para muitas mulheres brasileiras. 

Entretanto, pouco tem sido feito especificamente para a população estruturalmente vulnerável das 

mulheres imigrantes bolivianas, no sentido de promover o acesso a programas pré-natais e a 

promover a familiarização destas com seus direitos em saúde e com os caminhos para denunciar 

violações desses direitos. Programas e iniciativas existem e leis são tecnicamente vigentes para 

promover cuidados em saúde humanizados nesses âmbitos. Porém, as leis não são aplicadas de 

uma forma consistente em todas as unidades de saúde, e as gestantes frequentemente não são 

informadas sobre as leis e os programas, nem sobre as iniciativas que poderiam melhorar seu 

acesso a cuidados em saúde, sua qualidade de vida e seus resultados em saúde. Por isso, muitas 

vezes, as leis, programas e iniciativas destas são cuidados simbólicos para o Estado poder afirmar 

que sim, existe a opção de cuidado (para prevenir violência obstétrica e mortalidade materna e 

promover serviços em saúde humanizados), mas se as mulheres imigrantes não acessam os 

serviços ou insistem na aplicação das leis, isso seria culpa delas (Biehl, 2005). No contexto 

neoliberal vivido no Brasil, é interessante contemplar as contribuições de Mol (2008) sobre a 

"lógica" individualista de “escolha". Mol aborda a "lógica do cuidado" como um ponto de vista 

alternativo para a compreensão de processos incertos e abertos de práticas em saúde, neste caso, 

nos cuidados em saúde durante o pré-natal, parto e pós-parto. Mol critica a lógica de escolha que 

empurra pacientes como um grupo alvo para serem independentes, para modificar seu passado de 

comportamentos individuais insalubres para um futuro como cidadãos moralmente responsáveis e 

saudáveis. A lógica de cuidado, ao contrário do modelo comportamental linear baseado na lógica 
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de escolha, é um processo interminável e não-linear que precisa de ajustes e mudanças segundo a 

variabilidade e complexidade das vidas.  

A promoção do acesso aos cuidados pré-natais, partos e cuidados pós-parto humanizados 

para as mulheres imigrantes bolivianas começa com a garantia de que as UBSs e hospitais sejam 

linguisticamente e culturalmente acessíveis (através do fornecimento de intérpretes, contratação 

de profissionais de saúde bolivianas, produção de materiais impressos em línguas estrangeiras e 

implementação de treinamento de pessoal para atender às populações imigrantes). Os prestadores 

de serviços em saúde e o governo municipal também devem garantir que informações sobre 

programas como o Mãe Paulistana sejam linguisticamente acessíveis (que a inscrição seja 

automática para todas as gestantes usuárias do SUS) e que leis importantes como a lei de 

acompanhamento do parto sejam disseminadas e aplicadas. Embora muitas condições econômicas 

e sociais adversas, bem como obstáculos persistam, as experiências positivas em pré-natal, parto 

e pós-parto registradas aqui mostram que é possível um atendimento humanizado acessível para 

as mulheres imigrantes bolivianas na região da Grande São Paulo. Nesses exemplos, tais como o 

cuidado da Raquel no seu pós-parto, e no parto vaginal não convencional da Victoria, a lógica de 

cuidado foi utilizada, levando em consideração as diferenças e necessidades específicas dessas 

mulheres nesses momentos críticos que melhoraram seus resultados em saúde.   

 

3.2 Conceitos de Cuidado e Apoio na Maternagem 

…Allá (Bolívia) es otro tipo de educación, con más disciplina. Y también estás en tu país. Te sientes 
con más derecho, más tranquilidad. Estás en tu tierra, sí. Hay familiares, apoyo, tanto moral y 
económica también, dependiendo de la persona. Pero aquí (São Paulo) tienes… lo que elegiste lo 
tienes, lo que tú decidiste está hecho. Entonces aquí es muy diferente, claro. Si tú quieres ayuda, es 
por eso, te digo, si tú quieres ayuda tienes que correr atrás. - Victoria 

 

O cuidado pré-natal e o parto são experiências muito importantes para mães consanguíneas 

(que foi o caso de todas as interlocutoras formais deste estudo). Muitas vezes, esse tipo de trabalho 

reprodutivo é o primeiro cuidado que as mães prestam para a saúde dos seus filhos, sendo que 

muitas delas têm de mudar suas atividades diárias, dietas, trabalho, residência, uso de tempo, etc., 

para tentar garantir uma gravidez e parto seguro e saudável. Depois que seus filhos nascem, esse 

período pós-parto com os filhos, na maioria dos casos, será a maioria da experiência em 

maternagem no cuidado dos filhos. Os processos de muitas mães imigrantes de cuidar dos seus 

filhos e buscar apoio em cuidado (enquanto lidam com todas as outras demandas físicas, sociais, 
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econômicas e culturais, bem como as complicações esperadas e inesperadas ao longo do tempo) 

são todos afetados profundamente pela migração.  

 

3.2.1 Negociando trabalho em cuidado de crianças e trabalho remunerado em oficinas 

Abordar a maternagem implica em examinar o trabalho em cuidado não pago (ou seja, 

unpaid care work). A maioria do trabalho em cuidado é realizado fora do mercado de trabalho 

pago e a maioria desse trabalho não remunerado é feito por mulheres e meninas (Pearson e 

Sweetman, 2010). Esse trabalho em cuidado não pago inclui o trabalho previsto socialmente e 

culturalmente das mães: como cuidado de crianças, limpeza de casa, compras de comida, 

preparação de comida e cuidado da saúde da família. Ao prescrever culturalmente e socialmente 

que mulheres devem fazer certo tipo de trabalho, isso normalmente implica que homens não devem 

fazer esse tipo de trabalho ou atividade. Quando esse trabalho em cuidado não pago das mulheres 

é adicionado ao trabalho remunerado de horas longas que muitas mulheres imigrantes têm que 

cumprir também, isso deve causar mudanças nas dinâmicas e expectativas de gênero e criar tensões 

sociais, familiares e individuais em termos de identidade. 

Muitas das mães imigrantes de baixa renda que entrevistei indicaram que o aspecto 

proeminente da maternagem delas implica em sustentar economicamente seus filhos. Esta crença 

se tornou especialmente mais marcante ao tocar a questão do cuidado de crianças que moram em 

oficinas. 
Anita: Sí, pues, es que, por aqui (em São Paulo), aquí los niños ya tienen todo, ¿no? Juguetes…allá 
(Bolívia), por ejemplo, no. 
Sam: ¿Y en la oficina…tenían tiempo también para cuidar de ellos (os filhos)? 
Anita: No. Solo para atenderlos. 
Sam: ¿Para atenderlos significa que? 
Anita: Dar comida. Eso. A las siete entrabamos, a las ocho tomábamos desayuno, a las diez volví a 
atender, a las doce. Después de las tres de la tarde… 

 
Sam: ¿Y ser madre en Bolivia es diferente de ser madre en Brasil? 
Angela: … En Bolivia, por ejemplo, una madre, ser madre allá es… no puedes darles los lujos que 
quieres, pero puedes apoyarles moralmente. Pero allá para, por ejemplo, pagar los cursos, te cuesta 
mucho allá. Entonces mientras aquí, es un poco… Veo en oficinas que, claro, no les da mucha 
atención, pero el niño tiene todo. Tiene su alimentación, mismo en la escuela se alimenta. Tiene lista 
de útiles que la mamá no está preocupada más. Mientras en Bolivia es mucha preocupación. Tú 
tienes… una lista de útiles, uniforme, una cosa y otra cosa. Y el dinero allá no te alcanza para nada. 
Y menos cuando uno no tiene su casa propia porque tiene que pagar el alquiler, la luz y el agua. 
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Escutei várias vezes ao longo da minha pesquisa, de mulheres imigrantes bolivianas, que 

trabalham em oficinas, que suas crianças têm tudo que precisam, mas é difícil dar atenção para 

elas enquanto trabalham no ritmo da oficina. Monica disse sobre o trabalho em oficinas, “Si 

trabajas, tienes. Si no trabajas, no tienes.” Algumas mulheres do grupo focal falaram que o tempo 

em que conseguem dedicar atenção a seus filhos (que já é pouco) é afetado pelo sentimento que 

deveriam estar trabalhando em avançar na costura e ganhar mais.  

Participante 3: (Sobre trabalho em oficinas) Y si no hay trabajo las cuentas no esperan. 
Participante 4: Como vivimos en alquiler, nada es seguro. 
Sam: Sí. Me imagino. ¿Y su trabajo afecta su habilidad de cuidar de sus hijos? 
Participante 2: Sí, mucho. 
Sam: ¿Cómo? 
Participante 3: …Estamos todo el tiempo con esto. Tenemos media hora, a veces quince minutos en 
hora de café, hora del almuerzo… a veces antes de dormir y a veces no hay tiempo… Estamos 
ocupadas con el servicio y no hay como. 
Participante 4: Vi, ¿no?, cuando una mismo… mismo que tomas el tiempo, te desesperas porque 
sabes que tienes tu servicio allí y no va a avanzar. La cabeza no para. Tengo que hacer. No puedo 
quedar, no mas. 

A disparidade entre horas de trabalho remunerado, em comparação com horas dedicadas à 

atenção para crianças entre suas vidas na Bolívia e no Brasil, foi abordada várias vezes por minhas 

interlocutoras. Angela e Luz afirmaram que a situação de trabalho é muito diferente para mulheres 

bolivianas na Bolívia, em relação a muitas mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo. 

Allá (Bolívia), claro, cuando una tiene una profesión trabajan. Pero allí hay poco y las personas, hay 
muchas amas de casa que se dedican a sus hijos y al marido. Pero aquí si o si tienes que trabajar 
ambos. - Angela 

 
Allá (Bolívia) estamos tranquilos porque es nuestra tierra, nuestra gente, nuestro alimento, nuestras 
costumbres. Pero aquí la vida que llevamos es muy diferente. Aquí la gente trabaja más horas, y 
muchas veces menos atención reciben los hijos. - Luz 

 
Luz, que na época da nossa entrevista formal trabalhava como uma agente social para 

vincular trabalhadores em oficinas com uma ONG que trabalha a favor dos direitos de 

trabalhadores imigrantes, falou que as horas longas de trabalho em oficinas têm um efeito profundo 

no comportamento dos filhos de trabalhadores de oficinas porque as mães e os pais não conseguem 

dar atenção adequada a eles.  

Haciendo el trabajo que hago, muchas mamás me preguntan, “¿Qué puedo hacer por mi hijo, o con 
mi hija porque está muy rebelde?” Yo digo, “¿Cuantos años tiene?” (as mães falando) “Doce, trece, 
catorce…quince, dieciséis años.” Y yo, simplemente, yo le digo una pregunta yo, yo le digo, 
“¿Cuánto tiempo le das a tu hijo…atención? ¿Por lo menos un minuto le das al dia?” Y se dice, 
“No.” (Luz falando) “Entonces tienes que comenzar a darle atención, porque ellos… son rebeldes 
porque no le dan atención en casa.” Muchas veces nos encerramos en el trabajo porque el (o 
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trabalho) … te apurren y tienes que correr. No te da tiempo, ¿no?” Más yo le dije que, tienes que 
sacar este tiempo por por lo menos unos cinco minutos. Abrazale a tu hijo, abrazale a tu hija. Dile 
“¡Hijo, te quiero! Te amo. ¿Cómo está tu escuela?... No puedo ayudarte en tu tarea mas yo sé que 
tu vas a hacerla.” Entonces él ya se siente, se siente feliz porque piensa que mi papá y mi mamá se 
preocupan de mi. Y muchas veces… mucha gente también piensa que dándoles dinero está más 
(melhor) … mas no es así. Ese tipo de vida que se tiene aquí es así.- Luz 

 

No caso de Melisa, que sempre tinha que trabalhar longas horas fora de casa enquanto 

morava na Bolívia, trabalhar na oficina da sua família, na realidade, significou que ela tinha mais 

tempo diariamente do que antes na Bolívia com sua filha caçula, que migrou para o Brasil com 

ela. Na época da nossa entrevista formal, Melisa e seu marido trabalhavam na oficina de sua 

cunhada. Sua cunhada era mais ou menos flexível com os horários de trabalho de Melisa, então 

ela conseguiu levar sua filha para a escola pela manhã e buscá-la de volta para casa pela tarde, o 

que era uma atividade que não conseguia fazer na Bolívia por conta de horários de trabalho rígidos. 

Também, quando a filha dela não estava na escola, ainda que sua filha ficasse brincando em outro 

quarto da casa enquanto Melisa trabalhava, Melisa sempre podia ver sua filha e atendê-la, algo que 

não podia fazer quando morava na Bolívia e tinha que trabalhar fora de casa.  

… para mi es diferente. Solo que estamos un poco más cerca de los niños, ¿no? más chicos. Vemos 
como están. Llevamos al colegio. Recogemos. Eso es lo bueno.- Melisa 

Luz migrou para São Paulo e trabalhou na costura em uma oficina, na condição de 

registrada, por alguns anos antes de ter filhos. Ela voltou para a Bolívia, casou e teve dois dos seus 

filhos. Depois, ela migrou para o Brasil de novo, desta vez com seu marido e seus dois filhos na 

idade escolar. Quando Luz voltou para o Brasil, ela morou com a irmã dela e sua família. Luz 

afirmou que por ter uma parceria com sua irmã, fazendo e vendendo salgadinhos, ela conseguiu 

dedicar tempo para cuidar dos seus filhos e compartilhou as tarefas de cuidado com sua irmã. 

Sendo assim, Luz falou que sentia ter tido sorte em comparação com mulheres imigrantes 

bolivianas que trabalham em oficinas domiciliares, porque, por causa da rede de apoio e horários 

de trabalho flexíveis que ela tinha, também tinha como dedicar o tempo que ela sentia ser 

necessário para cuidar dos seus filhos pequenos. 

…Cuando llegué de nuevo, cuando volví aquí a Brasil, trabajando con mi hermana hicimos… 
empanadas... salteñas, las dos cosas. Entonces nosotras hacíamos en la casa. Nos tornábamos para 
ir a buscar nuestros hijos, ella un día y yo un día, así, porque el calor y todo. Hicimos así. Porque 
eran pequeños todavía, entonces. Y nos tornábamos así, ¿no? No me siento así (que no Brasil, não 
podía dedicar tempo adequado ao cuidado dos seus filhos em comparação com as mães e país na 
Bolívia). Pero hay mucha gente que sienten esta diferencia. - Luz 
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3.2.2  Divisão de trabalho em cuidado não pago e criação de redes de cuidado alternativas 

 

A construção de redes de apoio entre mulheres (como Luz fez com sua irmã), muitas vezes 

é imprescindível para as mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo. Na sua pesquisa 

com mulheres imigrantes bolivianas em São Paulo sobre o trabalho doméstico, Vieira (2020) 

afirmou que imigrantes bolivianas organizam o trabalho doméstico em formas específicas, 

especialmente por causa das mudanças nas suas redes de apoio após a migração. Apesar de Vieira 

ter concluído que a imigração não impactou numa maior participação dos homens no trabalho 

doméstico nas casas e famílias de mulheres imigrantes bolivianas, ela notou que as mulheres 

podem acessar redes no Brasil diferentes daquelas que acessavam na Bolívia, podendo ser outra a 

forma como organizam o trabalho doméstico ao imigrar. Na minha pesquisa, foram relatados 

vários casos da construção de redes de cuidados alternativas, principalmente de outras mulheres, 

para conseguir fazer todo o cuidado em trabalho relegado às mulheres da família.  

A internação de Victoria durante sua gravidez e para seu parto forçou-a para expandir sua 

rede de apoio rapidamente. O tempo enquanto Victoria estava internada ficou mais complicado 

porque seu marido, e pai dos dois filhos dela, não estava presente constantemente. Ele trabalhava 

horas longas e sentiu que não podia cuidar da sua filha de dois anos sozinho. Por isso, Bianca 

ofereceu cuidar da filha de Victoria o tempo todo que ela ficou internada.  

Ella (Bianca) se la (sua filha) llevó porque, él, su padre, trabajaba y era lejos para ir allá. Entonces 
tomó cuenta esta brasileira de mi hija. Se la llevó y me decía, “Confía en mí. yo no voy a robar a 
tu hija.” y la pequeña llorando… - Victoria  

Em vez de ficar com seu pai, a filha de Victoria tinha que ficar sozinha por várias semanas 

com uma mulher que Victoria não conhecia muito bem. Com sorte, Bianca foi uma pessoa gentil, 

generosa e confiável. Depois de sair do hospital, Victoria e seus dois filhos (sem seu marido) 

ficaram na casa de Bianca por um mês porque Bianca ofereceu essa possibilidade. Victoria falou 

que sabia que ela não receberia auxílio de seu marido enquanto se recuperava do parto, cuidando 

da sua filha pequena e do seu filho recém-nascido prematuro. Nesse caso, Victoria dependeu mais 

de apoio em cuidados de uma mulher relativamente desconhecida do que do seu próprio marido. 

Depois da violência que Victoria sofreu pela dona da oficina que tentou forçá-la a trabalhar 

enquanto com febre e grávida, Victoria e seu marido decidiram que não iam morar e trabalhar mais 
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naquela oficina. Enquanto Victoria estava na casa de Bianca, o ex-marido de Victoria procurou 

outro lugar para a família morar.  

Ao falar sobre a participação dos seus parceiros homens, no contexto de cuidado da casa e 

dos seus filhos, as mulheres muitas vezes falaram sobre a participação de seus cônjuges homens 

nessas tarefas como ajuda ou auxílio a elas e não como uma atividade que faz parte do trabalho 

normal deles. Anita falou que é ela quem faz as tarefas de cozinhar e lavar louça, mas seu marido 

ajuda em lavar louça se ela pedir. Ela afirmou depois que ele a ajuda na oficina, que já faz parte 

do trabalho dos dois como eles trabalham em costura de casa:  

Anita: Él no cocina. Yo tengo que hacerla. 
Sam: ¿Él lava los platos? 
Anita: No. A veces me ayuda cuando yo le digo, pero más yo, como cocino yo. En la oficina me 
ayuda… 

Ao perguntar sobre apoio para cuidar dos seus filhos quando estão doentes, a participante 

3 do grupo focal falou que não recebe nenhum auxílio. A participante 4 falou que seu marido 

participa no cuidado, mas só às vezes, quando ela não pode fazer certa coisa:  

Sam: ¿Y ustedes tienen apoyo para cuidar de los hijos cuando están enfermos? 
Participante 3: No. 
Participante 4: Yo, sí. A veces cuando no puedo, mi esposo le lleva… al médico, al puesto infantil. 
O le da agüita en la noche y si una fiebre que no pasa para nada es él que va. 

Quando perguntei sobre os trabalhos do marido da Noelia (Ignacio), Noelia falou que o 

trabalho dele é costurar na oficina. Ao questionar sobre o trabalho dela, Noelia iniciou sua lista de 

trabalhos em cuidados da Elisabeth e também da limpeza que ela faz durante o dia todo, desde às 

10h30 até o horário de dormir: 

Mis trabajos… en el día… por allí, bueno… diez y media o once, más o menos, estoy con ella 
(Elisabeth). Comemos algo, la llevo para el baño, la peine, ¿sabes? Hacemos todo eso… Después 
de eso… lavamos los platos, limpiamos la cocina, estamos aquí (na sala da casa) un rato… 
Hacemos un poquito de ejercicios. Después vamos allí. Estamos viendo TV o ordenamos, hablamos, 
charlamos, chismeamos. Ya no, ya pasa la hora y ya es hora de té. Ya tomamos el café. Ya, no más. 
Ya le estoy bañando, cuidando todo y… -Noelia 

Eu sabia que Noelia não acordava apenas às 10h30 porque ela havia enviado mensagens 

para mim várias vezes bem cedo pela manhã. Ela não somente tem o trabalho o dia todo de cuidar 

da Elisabeth e da casa, mas também acorda às três horas da manhã para trabalhar com a venda de 

roupas da oficina do seu irmão, onde Ignacio trabalha durante o dia, na feirinha de madrugada de 

São Paulo: 
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Sam: ¿Y antes de las diez y media…qué hace?... 
Noelia: Es que yo me levanto muy temprano. 
Sam: ¿Por quê?  
Noelia: Porque yo salgo de madrugada. 
Sam: ¿Para trabajar? 
Noelia: Mmhm. 
Sam: ¿Cuántas horas usted trabaja por semana? 
Noelia: Ah, yo no sé... 
Sam: ¿A que horas levanta? 
Noelia:  Tres de la mañana. 
Sam: ¿Y cuándo te vas a acostar? 
Noelia: A las siete y media u ocho…(da noite) 
Sam: ¿Y trabajas aquí debajo (na oficina da casa do seu irmão)? 
Noelia: No… vamos a la feirinha…para vender... 
Sam: ¿Entonces llegas a casa a las diez y media? 
Noelia: Sí. 
Sam: ¡Uau! Esto es mucho. Mucho trabajo. ¿Y cuándo tienes tiempo para cuidar de ti? 
Noelia: No. No me estoy cuidando. 
Sam: ¿Pero para relajar, para respirar? 
Noelia: Esto es para cuando me muero. 

 
Para conseguir os serviços de cuidado em saúde que Noelia considerava importante para 

melhorar a situação de saúde e acessibilidade de Elisabeth e o resto da sua família, Noelia me 

incluiu na sua rede de apoio, sabendo que eu podia ajudá-la, por minha posicionalidade como 

acadêmica da escola de medicina, branca, falante de português, com vínculos no SUS e no mundo 

de serviços para pessoas imigrantes. Para Noelia, eu sou uma pessoa com bastante capital social, 

que, segundo Bourdieu (1985) é “a soma de recursos atuais ou potenciais que têm a ver com a 

fruição de uma rede fortalecida de relações mais ou menos institucionalizadas por conhecimento 

mútuo ou reconhecimento.”49 (p. 248).  Depois de me conhecer, ela ficou em contato comigo com 

frequência para auxílio no agendamento de consultas, ajuda com interpretação de português 

durante consultas médicas importantes e ajuda para entender os recursos e o sistema do SUS. Ela 

também pediu ajuda para conseguir auxílios durante o início da pandemia de Covid-19 em São 

Paulo e para ajudar com a regularização migratória de Elisabeth. Além de seu irmão, a família dele 

e os amigos do Ignacio,50 Noelia não possui uma rede de contatos no Brasil. Ela afirmou que não 

tem amigos brasileiros e além de trabalhar na feirinha de madrugada e ir a consultas médicas com 

Elisabeth, ela fica em casa a maior parte do tempo, porque os espaços fora de casa, em geral, não 

são acessíveis fisicamente para Elisabeth.  

                                                
49 Tradução minha de “the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable 
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition”. 
50 Conheci Noelia através de uma amiga do Ignacio.  
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Ainda que Ignacio fale português muito melhor do que Noelia, Noelia é quem acompanha 

Elisabeth em quase todas as consultas médicas. Eu acompanhei Ignacio sozinho com Elisabeth só 

uma vez porque a consulta foi antes das nove horas e Noelia ainda estava trabalhando na feirinha 

da madrugada. Noelia pediu para eu acompanhar Ignacio na consulta porque foi dia da análise de 

um exame de audição para Elisabeth e Noelia queria minha presença para ajudar Ignacio a garantir 

o encaminhamento com a finalidade de conseguir um aparelho de audição para sua filha.  

No caso de Anita, uma justificativa para o trabalho de cuidado em saúde dos seus filhos 

ser dela em vez do seu marido, foi de que ela falava português melhor do que ele. Anita falou que 

era ela que tinha que levar seus filhos em quase todas as consultas médicas porque seu marido não 

poderia se comunicar com os profissionais da área. As regras da oficina, onde seu marido e ela 

trabalhavam quando seus filhos eram pequenos, aumentou o trabalho dela quando ela tinha que 

levar seus filhos para consultas, porque ela mesma tinha que repor as horas de trabalho perdidas 

durante o fim de semana. 

Sam: ¿Y los dueños (da oficina) te dejaban ir al médico cuando necesitaban y todo eso sin 
problemas? 
Anita: Sí. Más tuvimos que recompensar, ¿no? Tiempo perdido. 
Sam:  ¿Cómo recompensar? 
Anita: De fin de semana. Si perdimos dos horas tuvimos que volver por dos horas. 
Sam: ¿Fue pago por pieza? 
Anita: Sí. 
Sam: Pero si conseguiste hacer más piezas en una hora u otra, no importaba, ¿tenías que trabajar 
esas dos horas extras?... 
Anita: Si. Muy complicado. Igual tenía que completar las horas. 
Sam: ¿Y tu marido podría trabajar en vez de ti para ciertas cosas?  ¿Por ejemplo, si ustedes dos 
fueron para una cita médica, él podría trabajar como cuatro horas extra en vez de los dos trabajar 
por dos horas? 
Anita: No. 
Sam: ¿Entonces tenía que ser tú? 
Anita: Sí. Sí, hay veces que él me ayudaba … yo más que todo, casi la mayor parte fue yo que iba 
al médico, sí. (Seu marido) No entiende bien el portugués y se queda trabajando. 

 
A organização e as regras das oficinas domiciliares muitas vezes afetam a divisão e a 

quantidade de trabalho de cuidado que as mulheres exercem. Foi comentado algumas vezes 

comigo, por trabalhadoras em oficinas, que quase todo seu trabalho durante a semana se resume 

ao trabalho na oficina e aos cuidados básicos com seus filhos. As donas de oficinas normalmente 

são quem cozinham durante a semana e fazem a limpeza geral, enquanto os trabalhadores das 

oficinas estão costurando. Muitas das trabalhadoras em oficinas comentaram que durante os fins 
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de semana, sábado pela tarde e domingo o dia todo (o tempo normal de folga da oficina), elas têm 

de limpar seus espaços de convivência, lavar a roupa e cozinhar para a família.  

No grupo focal, todas as mulheres eram donas de oficinas e elas explicaram que por serem 

donas de oficinas, seu trabalho em cuidado aumentou porque tinham que cozinhar e fazer a limpeza 

não só para as famílias delas, mas também para os trabalhadores nas oficinas delas. Elas disseram 

que seus maridos não participam da preparação de comida nem da limpeza das oficinas, mas 

trabalham mais com a parte financeira, a manutenção das máquinas de costura e a costura:  

Sam: ¿Quién hace la limpieza en sus casas? 
Muitas participantes em conjunto: Yo… todas. Nosotras. 
Participante 3: La dueña de la oficina lo hace. Mas, así yo pienso que todas aquí ya tenemos oficina 
propia y pagamos el aluguel… Todo el dinero tiene que salir de nosotras, para pagar todas las 
cuentas. Luz, agua… para comida a parte. Todo eso. Tenemos que trabajar. 

 

Nas oficinas domiciliares, os donos de oficina normalmente recebem uma porcentagem do 

dinheiro ganho por cada peça costurada pelos costureiros que trabalham na oficina. Normalmente, 

além de gerenciarem e manterem a oficina com comida, luz, máquinas de costura, etc., as donas e 

os donos de oficinas também trabalham na costura para aumentar seu próprio faturamento 

(normalmente passam menos horas costurando do que os outros trabalhadores de oficina). Sendo 

assim, no caso de casais heterossexuais donas e donos de oficinas, ainda que o trabalho remunerado 

diretamente por peça seja o mesmo, o trabalho da manutenção das oficinas ainda é dividido por 

gênero, sendo que a dona de oficina é normalmente quem faz o trabalho em cuidado designado 

como feminina, a exemplo da preparação de comida. O dono de oficina normalmente faz o trabalho 

tipicamente designado como masculino, como a manutenção das máquinas de costura e o 

gerenciamento financeiro. Sendo assim, ainda que o trabalho remunerado dos trabalhadores seja o 

mesmo, muitas vezes a divisão de trabalhos em cuidado é recriada e reforçada dentro do contexto 

da oficina domiciliar.   

Algo que foi difícil para muitas mulheres trabalhadoras em oficinas domiciliares com quem 

eu falei, foi que esse tipo de trabalho e moradia, muitas vezes implicava em uma mudança no 

trabalho em cuidado. Elas haviam perdido o controle da nutrição delas e de sua família. Elas não 

podiam cozinhar mais durante a semana e, sendo assim, não tinham controle da alimentação das 

suas famílias. Esse foi o caso de Noelia, que mora na oficina de seu irmão. A cunhada dela, a dona 

da oficina, é quem cozinha.  
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Sam: ¿Y sientes que la comida es mejor en Bolivia? 
Noelia: Creo que sí. 
Sam: ¿Por qué? 
Noelia: Porque cocinaba yo. 

O controle da preparação da comida para elas e para a família foi um tema abordado com 

bastante frequência pelas interlocutoras deste estudo. Em termos de controle desse tipo de cuidado, 

nem sempre foi problematizado quem faz a comida. Ao falar sobre a intersecção de comida, 

cuidado e nutrição, as interlocutoras abordaram vários temas, incluindo: os ingredientes utilizados, 

o tipo de comida preparado, o acesso a comida nutriente, a disponibilidade de ingredientes frescos 

e o cultivo das comidas naturais no seu país receptor, Brasil.  

 

3.2.3 Comida, nutrição, cultura e cuidado 

As questões da comida e da nutrição, para muitas das minhas interlocutoras, foram temas 

importantes ao falarem sobre a saúde e o cuidado da saúde da família. A maneira que as 

interlocutoras alimentavam a elas e suas famílias dependia muito da situação de moradia.  Liliana 

contou que a oficina domiciliar não registrada onde ela trabalhava quando se mudou para São 

Paulo, em comparação com a experiência com comida em outras oficinas de outros costureiros 

imigrantes bolivianos que ela conhece, foi boa em termos de comida oferecida. Ela sempre recebeu 

bastante comida, mas não era comida muito nutritiva.  

Sam: ¿Y en las oficinas no registradas de antes, como era la nutrición, la comida? 
Liliana: En mi caso, donde yo trabajaba, comparados con todos los otros de que escuchaba… Parece 
que era un poco mejor, ¿no?  Había comida, ¿no? No nos negaron la comida ni nada, ni poquito. 
Estaba normal, claro, pero... no siempre, digamos, las cosas ciertas que no debe comer en cierto… 
para una alimentación buena. Nos daban un plato de comida y ya. 
Sam: ¿Qué tipo de comida fue? 
Liliana: Comida normal. Comidas de Bolívia, no de Brasil. Nos dieron comidas de Bolívia y ya. 
Sam: ¿Y que sería comida de Bolívia para ti? 
Liliana: Hay de todo, de todo tipo de plato. Como aquí en Brasil hay diferentes platos para comer, 
en Bolívia también entonces. 
Sam: ¿Cuáles son los ingredientes principales? 
Liliana: Em …así… digamos… yo sé que alimentarse bien es como digamos poner en nuestro plato 
la mayor parte verduras, ensalada y con poco arroz, poca carne, pocas otras cosas.  Pero 
lastimosamente algunas, algunos bolivianos están acostumbrados a comer al contrario. Tal vez un 
poco más de papa, arroz, carne… lo que es más gordura de que ensalada. Deben hacer al revés, ¿no? 
Pero así era. Era así. 
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Como relatado no último capítulo, foi na época em que Liliana trabalhava nesta oficina 

domiciliar que ela foi diagnosticada com anemia aguda. Quando perguntei porque ela acha que 

teve anemia aguda, ela falou que poderia ter sido por conta da alimentação: 

Tal vez la alimentación, porque lo que sí a mi me ha dado es la anemia. Durante cinco años viví con 
la anemia.  No me podía sanar. - Liliana 

Depois de vários anos trabalhando em uma oficina não registrada, Liliana começou a 

trabalhar em uma oficina registrada não domiciliar. Ela falou que o fato de morar fora da oficina 

e de ter que levar sua própria refeição deu a ela a possibilidade de comer comida mais saudável e 

se recuperar totalmente da anemia, que tomou cinco anos para se curar: 

En el trabajo registrado, por ejemplo, donde yo trabajaba, no nos daban comida allí. Yo llevaba mi 
marmita. Entonces, como yo fui quien preparaba la comida. Yo trabajaba para alimentar mi cuerpo, 
para comer mejor. Que se alimenta mejor el cuerpo … Pero cuando se vive en otra, digamos, tienes 
que comer lo que en la mesa te ponen… Así ha cambiado un poco en cuanto a mi alimentación. - 
Liliana 

Enquanto Liliana relatou que ter controle sobre sua alimentação foi a chave para melhorar 

a situação de saúde dela, esse não foi o caso para todas as interlocutoras. A sobrecarga causada 

pela dupla ou tripla jornada de trabalho das mulheres imigrantes, donas de oficinas, foi refletida 

nas falas da participante 4 do grupo focal. Por ser dona de oficina, ela gerencia e prepara a comida 

na oficina. Revelou que por causa de responsabilidades com a casa e com sua família e também 

por causa de uma escassez de dinheiro, na sua oficina, comem quase sempre a mesma coisa e não 

necessariamente é uma comida saudável. A pressão para que a preparação de alimentos dentro de 

casa seja mais prática e rápida, no sentido de poupar tempo e mão de obra, afeta a alimentação de 

todos os moradores de oficina, desde os donos, até os trabalhadores e seus filhos.   

Particpante 4: No tenemos tiempo para preparar todos los días esas…todo lo que necesita para que 
los niños estén alimentados. Esto… A veces solo quiere que estén saciadas, que la bolsa alcanza. 
Entonces todos los días está así, lo mismo, o sea, ensalada y el resto. Más es batata todo. 

 

Muitas das mulheres imigrantes bolivianas falaram sobre duas comidas em particular ao 

tocar o tema da comida no Brasil: a batata e o feijão. Ao falar sobre a batata, a maioria das vezes 

minhas interlocutoras falaram sobre como há muito menos variedade de batata em São Paulo do 

que há na Bolívia. Quase todas disseram que a batata seguia como uma comida principal em suas 

casas em São Paulo, só não é a mesma batata de que eram acostumadas a comer.  
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Participante 2: …Yo no hago platos de aquí brasileiros, o así de aquí. Yo cultivo mi (comida 
boliviana) … la comida, digo, es igual. La preparación es los mismo, ahora los ingredientes… 
bueno, la batata es la batata solo que como dice que aquí la batata es diferente de la batata de allá 
de la papa de allá, pero es papa. 

Minhas interlocutoras falaram bastante sobre feijão no contexto de nutrição no Brasil, 

porque é uma comida que não costumavam comer na Bolívia e é uma das comidas mais comuns 

no Brasil. Um sinal de que muitas das minhas interlocutoras não tinham muito contato com feijão 

antes de se mudar para Brasil é que na maior parte do tempo, em vez de dizerem a palavra para 

feijão em espanhol durante as entrevistas em espanhol (poroto, frijol, etc.), quase sempre usaram 

a palavra feijão mesmo. Monica comentou que ela prepara feijão pelo menos três vezes por semana 

para suas filhas. Anita falou que em vez de comer batata como comia na Bolívia, agora come 

comida típica brasileira como arroz, feijão, macarrão, salada e carne: 

Como mis hijas han crecido aquí, siempre me piden, “Mãe! Mãe! Faz arroz e feijão!” Siempre 
ellas me piden esto. Es su comida preferida. - Monica 

 
Sam: ¿Y cómo es (a comida no Brasil)? ¿Es la misma comida que comía en Bolivia? 
Anita: No. No. Allá (Bolívia), más que todo, es la papa. La batata es deshidratada, es diferente, 
¿sabes? Aquí casi no comí. Tal vez, una vez. Tal vez…  (No Brasil) Feijão, arroz, macarrão, tal 
vez ensalada, carne. 

Oliveira et al. (2017) demonstra como a cultura marca os comportamentos alimentares de 

grupos sociais, por meio de um arranjo de representações, sujeito a alterações que atuam como 

uma base de interpretações e ações que vinculam tradição e memória a novas vivências alimentares 

culturalmente construídas. O uso seguido da batata e a adição do feijão à dieta das mulheres 

bolivianas que migraram corrobora a ideia da construção cultural dos comportamentos alimentares 

de imigrantes.  

Minhas interlocutoras consistentemente vincularam a comida e a nutrição com a saúde e a 

doença. A Participante 2 do grupo focal afirmou que é necessário saber como se alimentar para 

evitar enfermidades: 

Sam: ¿Y sienten que la nutrición afecta tu salud? 
Participante 2: ...Allí afecta la alimentación. Si te alimentas bien, no tienes esa deficiencia. Ahora si 
tú no sabes como te alimentar… va a subir las doenças. 

Muitas das interlocutoras relacionaram a boa saúde com uma dieta com muita comida 

“natural” / não processada. Para algumas interlocutoras do estudo, ao falarem sobre a nutrição, 

uma das barreiras mais complicadas para elas foi a mudança nos ingredientes disponíveis ao 

migrarem para o Brasil, bem como não poderem encontrar muitos ingredientes naturais que eram 



 

161 

 

de fácil acesso na Bolívia. Noelia disse que seu marido tinha uma ferida aberta no pé que não 

fechou enquanto ficou no Brasil, mas quando ele foi visitar a mãe dela na Bolívia e comeu a comida 

natural boliviana, a ferida finalmente começou a melhorar. Depois, quando Ignacio voltou para 

São Paulo e se alimentou com a comida na oficina, a ferida abriu de novo. 

Sam: ¿Y en términos de salud sientes que la diferencia en alimentación afectó su salud aquí? 
Noelia: Si… solo con ver el Ignacio… que está mal de su pie y allá … mi mamá le daba comida, 
cocinaba verduras, que no son de aquí, pero de allá y su pie estaba mejorando. Pero aquí solamente 
está mal. Puede ser que esto causa esa situación. 

A Participante 4 do grupo focal afirmou que ter que se acostumar ao clima em São Paulo, 

que mudar os hábitos alimentares, causa dor de estômago para muitos imigrantes bolivianos. Ela 

disse que o clima seco de São Paulo impossibilita o consumo de sopa o ano todo. Isso é fonte de 

problemas de estômago para certos imigrantes bolivianos que estão acostumados a tomar sopa o 

ano inteiro.  

Participante 4: …las que llegamos, así, digamos, estamos acostumbradas por la comida de nuestras 
paises, mas acostumbrada con la sopa, digamos. Aquí no es tan… ¿cómo te digo? Solo puedes comer 
sopa en el mes de invierno. Después es casi seco. Entonces, a consecuencia de eso, tienes ese dolor 
de estómago. 

A disponibilidade de comida fresca de qualidade foi um tópico tocado por várias 

interlocutoras. No seu estudo sobre o comportamento alimentar de pessoas imigrantes bolivianas 

em São Paulo, Barbosa (2020) documentou relatos de imigrantes bolivianos que sentiram uma 

alteração no sabor de frutas e verduras em São Paulo, ocasionadas pelo uso de agrotóxicos. 

Segundo a Anvisa (2006), agrotóxicos causam impactos negativos ao meio ambiente por 

contaminarem a água, o solo, os peixes e os alimentos. Anita e Victoria relataram que o fato de o 

Brasil usar mais agrotóxicos prejudica a nutrição da comida.  

Sam: ¿En términos de nutrición, es diferente (Entre Bolívia e Brasil)? 
Anita: Aquí se usa más, ¿como se dice? Más químicos. Allá no. Fue todo natural. Esto sí. 

Embora algumas interlocutoras tenham afirmado que a qualidade de verduras, frutas e 

legumes é pior por conta do uso de agrotóxicos, Monica afirmou que, pelo clima de São Paulo, ela 

e sua família acabam comendo mais fruta do que comiam na Bolívia. Para Monica, o aumento de 

fruta na dieta significa uma melhoria na nutrição.  

Sam: ¿Cómo es la alimentación diferente de allá? 
Monica:  Allá…. por el frío, casi no se comen mucha fruta por el frío porque…cuando es calor allí 
da para comer fruta, pero cuando es frío, allí no hay esas ganas de comer como mamão o banana. 
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No, no, da frío…Bueno se come (fruta) allá, pero no es como aquí… aquí es diaria a comer. Aquí, 
todos los días. 
 

Raquel comentou sobre um aumento na disponibilidade de salada e alface em São Paulo, 

em comparação com a Bolívia. Para Raquel isso significa uma melhoria na nutrição dela e de sua 

família. 

Sam: ¿Y para cuidar de tu salud, ha cambiado la cuestión de nutrición aquí en Brasil? 
Raquel: ¿Nutrición? Sí, tal vez no más. 
Sam: ¿La comida cambió? 
Raquel:  Sí porque comemos más ensalada…o sea... aquí te da más opción para comer más ensalada. 

 Os relatos acima mostram a relevância do contexto sociocultural na análise das concepções 

e práticas alimentares de mulheres imigrantes. A realidade cotidiana das interlocutoras é marcada 

pela escassez de tempo e vinculada às relações de gênero e à migração. Mulheres imigrantes 

bolivianas que trabalham em oficinas, na maioria das vezes, estão inseridas no mesmo tipo de 

trabalho remunerado (a costura) que os homens. Porém, esse fato não muda sua centralidade no 

cuidado doméstico da preparação de comida. O processo de migração produz a desestruturação 

dos padrões alimentares anteriores que, associada a constrangimentos financeiros e temporais, 

impõem restrições no autocontrole da alimentação e à falta de acesso a ingredientes nutritivos 

conhecidos, às vezes dificultando a construção de modos de consumo nutricionalmente seguros. 

 

3.2.4 Creches e escolas 

As escolas e as creches são entidades importantes para o presente debate, já que têm um 

papel importante nas vidas de famílias imigrantes na Grande São Paulo. Não são apenas espaços 

de educação para as crianças - são alívio no cuidado das crianças para cuidadores; são instituições 

para famílias imigrantes terem contato e se integrarem à sociedade brasileira; são espaços de 

acolhimento onde podem aprender sobre recursos e programas de auxílio e lazer no seu novo país; 

são entidades onde mães, pais e cuidadores podem aprender sobre e se envolver na política local 

da escola; são instituições brasileiras onde famílias imigrantes podem compartilhar e ensinar sobre 

suas próprias culturas e vidas; e são espaços de contato com a língua portuguesa-brasileira.  

Infelizmente, o acesso às escolas e creches nem sempre é fácil ou automático para algumas 

famílias imigrantes. Conseguir uma vaga na creche pública, para algumas interlocutoras em São 

Paulo, foi difícil. Em um caso, impossível. Para Victoria, a creche de referência em relação a sua 



 

163 

 

residência na Zona Norte negou uma vaga para sua filha, baseada na falta de documentação 

brasileira. Com sorte, Victoria havia conhecido uma mulher brasileira e pediu a ajuda dela para 

denunciar a negação da entrada e da vaga para sua filha na creche. Se não fosse pelo auxílio da 

conhecida brasileira na denúncia oficial, Victoria afirmou que ela não iria conseguir uma vaga no 

berçário para sua filha. 

… allí para conseguir la creche fue una lucha entera… Cuando yo hice la inscripción por la primera 
vez en la creche, me negaron porque yo era extranjera y no sé qué. Que no podía. Me pidieron un 
monte de requisitos así. No tenía los todos. No podía, porque yo estaba aquí poco tiempo. Yo no 
tenía comprobantes ni nada… De allí, yo fui y yo entré con la ayuda de ellas, porque si no, yo no 
iba a conseguir la creche tampoco. - Victoria 
 

Conseguir a entrada dos seus filhos na creche foi vital para muitas das trabalhadoras em 

oficinas domiciliares. Na maioria das vezes, quando as famílias não tinham concedida uma vaga 

no berçário, seus filhos tinham que ficar sozinhos, fechados num quarto na oficina, assistindo a 

televisão o tempo todo enquanto seus pais trabalhavam. Esse foi o caso do filho de Anita. Ela 

solicitou uma vaga na creche pública de referência para seu filho e nunca conseguiu a vaga. A 

única outra criança que morava na oficina de residência da família da Anita recebeu uma vaga na 

creche. Sendo assim, o filho dela ficou sem outras crianças, só com uma televisão em um quarto, 

enquanto Anita e seu marido trabalhavam o dia todo. O filho de Anita ingressou na educação 

pública somente quando tinha perto de quatro anos, durante a pré-escola.  

Sam: ¿Y cómo fue para cuidar de él allí? 
Anita: Como siempre en el cuarto. Lo dejaban allí con TV y todo. 
Sam: ¿Y allí había otros niños por allí? 
Anita: Por allí, no. Había uno. Y ya iba a la creche, ¿no?… Todavía mi hijo estaba en el cuarto. En 
la creche también es complicado conseguir vaga así. No es fácil… 
Sam: ¿Y cuando consiguió una vaga en la creche para su hijo? 
Anita: ... Tenía 3 años, 4 años... A la creche mismo no ha llegado. 

A estimulação psicossocial das escolas/berçários é um fator importante no 

desenvolvimento das crianças, especialmente para aquelas com menos de cinco anos. Intervenções 

de desenvolvimento na primeira infância envolvem oportunidades para crianças pequenas 

explorarem seu ambiente, manipularem novos objetos, resolverem problemas, e interagirem 

socialmente com outros. Essas intervenções têm demonstrado eficácia em vários estudos para 

melhorar as habilidades cognitivas e socioemocionais e promover o desenvolvimento motor das 

crianças (Jeong et al., 2018). A oportunidade para receber estas intervenções durante o horário de 

trabalho dos seus pais foi negada para o filho da Anita, quando não foi concedida uma vaga para 
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ele na creche pública. Segundo Black et al. (2017), estudos de acompanhamento longitudinal sobre 

crianças que são de famílias de baixa renda ou que enfrentam outras condições adversas 

demonstram os benefícios das intervenções em desenvolvimento na primeira infância. Esses 

benefícios são evidenciados em salários dos adultos, biomarcadores de saúde, sintomas 

depressivos e inibição social, bem como crescimento na geração subsequente.  

Paixão (2020) relata que muitas crianças bolivianas criadas em oficinas ficam sem 

supervisão e sofrem acidentes de trabalho. Já foram documentados casos de crianças que fugiram 

do quarto separado da área de máquinas de costura (espaços como os descritos por Anita) e 

mexeram nas máquinas sem serem notados pelos costureiros, causando acidentes tais como 

amputações de dedos das crianças.  Segundo o Ministério Público de Trabalho, entre 2012 e 2018, 

houve pelo menos 295 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes em confecções de roupas 

no país e o estado de São Paulo responde por 30% dos casos. Segundo a chefe da Coordenadoria 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do MPT, a procuradora Lys Sobral Cardoso, os 

números de acidentes infantis reportados na confecção de roupa são inferiores à realidade (Paixão, 

2020).  Paixão também afirmou que a falta de estímulos das crianças em oficinas de costura gera 

problemas cognitivos nas crianças e atrasos no desenvolvimento.  

A fila para vagas nas creches não é um fenômeno único que famílias de imigrantes 

bolivianas enfrentam. Segundo Croquer e Silva (2020), em 2020, havia mais de 22.000 crianças 

na fila de espera para vagas nas creches em São Paulo. De qualquer forma, é importante 

documentar os efeitos desse problema grave na administração da cidade, para grupos sociais que 

enfrentam condições específicas que podem precarizar as vidas das pessoas a curto e longo prazo. 

Além da questão do acesso a creches e escolas, a qualidade das instituições e o tratamento 

dos seus filhos também foi importante para minhas interlocutoras. Raquel conseguiu uma vaga na 

creche para sua filha. Para Raquel, o fato de pessoas na sua vizinhança dizerem que a creche onde 

sua filha estava inscrita poderia ser privada significava que a creche era boa:  

Sam: ¿Y cómo es la creche para ella (sua filha)? 
Raquel:  Seguro que está bien, ¿no? que está bien, porque ella, dicen que esta creche… dicen que 
está bien, creo. Podría ser particular. Y ellos tienen un convenio o algo así. 

 

Situações de violência, abuso, dificuldades ou falta de informação nas escolas podem criar 

desconfiança nas instituições de aprendizagem, o que pode levar as famílias a tirarem seus filhos 
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da creche ou das escolas, ou a nunca matriculá-los. No caso de Liliana, quando sua filha nasceu, 

ela trabalhava em uma oficina registrada, não domiciliar, com CLT. O marido dela perdeu seu 

emprego na época. Então depois de ela terminar sua licença de maternidade, seu marido ficou em 

casa cuidando da sua filha enquanto ela trabalhava. Quando sua filha fez dois anos, o salário de 

Liliana não era o bastante para a família sobreviver, então conseguiram uma vaga na sua creche 

de referência e seu marido achou outro emprego. Ambos, Liliana e seu marido, possuíam vínculos 

empregatícios e a situação financeira da família começou a melhorar.  

Um dia, dois meses depois de que a filha de Liliana começou a frequentar a creche, Liliana 

recebeu sua filha de uma das professoras da creche e sua filha estava chorando, a boca da criança 

estava babando e com sangue. A professora afirmou para Liliana que sua filha tinha uma afta. No 

dia seguinte, Liliana levou sua filha para o hospital e a médica disse que não era afta, mas notou 

que a pele debaixo da língua dela estava branca e receitou uma pomada para passar na boca. Liliana 

notou mudanças no comportamento da sua filha depois desse dia.  Ela ficou com medo de ir para 

o berçário e começou a chorar sempre que chegavam perto de lá, enquanto andavam na rua. A 

filha de Liliana também começou a ter medo do banho, algo que nunca demonstrou antes. Depois 

de uma semana dos novos comportamentos por parte da sua filha, Liliana decidiu parar de levar 

sua filha para o berçário, o que significou que ela teve que deixar seu emprego.  
…Estaba normal hasta que un día, miércoles fue, entregaron mi hijita llorando, y su boca abierta y 
babando, babando con sangre. Y me dijo la profesora, “Hoy dia fue todo un dia llorado…y…parece 
que tiene afta en la boca.”  “¿Afta?” Yo le dije…Y el dia siguiente no la llevé al creche. La llevé al 
hospital porque toda esa noche y el dia siguiente estaba continuando babando ella. No quería comer 
cosas calientes, solo frías. Allí la llevé al hospital y la revisó la doctora... Y yo también le dije, 
parece que tiene afta. Y a mi me dijo (a médica para a Liliana), “No tiene nada de afta. No tiene 
nada, pero observando ya la lengua parece que está blanca.” Y dijo, “Allí pasa este remedio.” Le 
pasé y también comenzó a mejorar y aparte de esto ella ya no quería ir más (à creche) después de 
ese día. Apenas ya cuando estábamos una cuadra lejos de la creche ella comenzaba a llorar, a temblar 
y yo no quería dejarse más. No sé, porque también a ella le gustaba de tomar baño, más después de 
ese día era un pavor. Le metia en el baño y ella comenzaba a gritar y quería salirse corriendo, y así. 
Mismo así yo llevé a mi hija por una semana más, pero después ya no porque no quería mismo. Era 
muy complicada. Ya me sentía mal de dejarle. Decidimos de desistir de llevarle alla. - Liliana 

 
Liliana levantou a hipótese de que sua filha queimou a boca e/ou se assustou enquanto 

tomava banho na creche. Quando Liliana relatou sua hipótese para a subdiretora e uma das 

professoras da creche, elas insistiram que na escola não dão banho e as crianças recebem tudo 

(banho, comida e bebida) na temperatura certa. Liliana achou estranha a afirmação de que não dão 

banho na escola, porque quando entregaram a filha dela para ela no dia em questão, ela estava 
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usando uma roupa diferente da que estava usando no início do dia e o cabelo dela estava com um 

penteado diferente:  

Mas cuando me llamó la directora, estaba la subdirectora…y la profesora…Delante de ellas yo dije, 
“Mira. Este ha pasado, está así así así. No sé porque ella (sua filha) está con estas reacciones. Ella 
no es así. Y lo de la boca también, le llevé al hospital pensando que era afta, y la doctora dijo que 
no era afta.  Y aquí debajo de su lenguita de ella estaba blanco. Blanco no más estaba... Tal vez eso 
le dolía.” Y así, ellas dijeron, “No, que no, que no. Ellos se les dan todo a la temperatura cierta.” Y 
yo les dije, “Tal vez le han tomado baño, porque tiene miedo de la chuveiro.” Me han dicho, “No. 
Que aquí no se les toman baño. Si los lavo es por la cintura para abajo. Todo.”  Pero no sé, ¿no? 
Porque en ese dia, a ella me han entregado con otra ropa con la que llevé en la mañana, y diferente 
manera peinada así y todo llorado. Yo pienso no, que tal vez le han bañado y se ha asustado. No sé, 
pero tuvo todo ese cambio y de eso desistí de dejar a mi hija y no le mandé más. Cancelé la vaga 
misma y no le mandé mas.- Liliana 

Liliana e seu marido decidiram que não queriam enviar sua filha de volta para a escola até 

que sua filha pudesse falar e conversar sobre problemas que acontecessem. Ainda que o marido e 

Liliana tivessem empregos, foi Liliana que acabou deixando seu emprego para cuidar da sua filha. 

Liliana disse que apesar de que fosse difícil financeiramente para sua família para ela ficar sem 

emprego, eles não queriam que sua filha passasse mais trauma.  

A escolha de não enviar a filha ou filho para a escola entre casais de imigrantes bolivianos 

quase sempre deixou mais trabalho de cuidado para a mãe. Isso foi o caso de Liliana e também a 

situação de Noelia. Ainda que na época do meu trabalho de campo, Elisabeth ainda tivesse em 

idade escolar, Noelia e Ignacio não queriam pensar em enviar Elisabeth para a escola em São 

Paulo:  

Sam: (Perguntando se a Noelia gostaria se Elisabeth se inscrevesse na escola)… ¿Si ella (Elisabeth) 
fuera para la escuela? 
Noelia: Si le pasa cualquier cosa, claro que no… No sé… es que ella es tan frágil…. Tan, tan… no 
tiene cómo defenderse ni nada. Es tan vulnerable… Si yo la dejo en una (escola) es que como yo le 
contaba, ¿no? de cuando … yo dejaba ella en un centro así (de educação especial na Bolívia), dos 
veces, una o dos veces, me recuerdo…Estaban allí. Tenían así, tenían (todas as crianças) sentados 
allí y así sus pesitos doblados, como ellos son muy… frágiles, ¿no? O así, como son… flácidos, 
¿no? Y así sentadita allí, ¿no? También estaba allí mal atendida en un lado allí. Y hay que ir al baño 
y no puede ni nada… y ni habla y nadie hace nada. 

Por causa de experiências negativas com uma escola de educação especial negligente e 

depois outra escola onde Elisabeth sofreu bullying na Bolívia, Noelia ficou com medo de tentar 

inscrever Elisabeth em uma escola de novo em São Paulo. Uma vez, depois de uma consulta em 

que uma fonoaudióloga afirmou que seria bom inscrever Elisabeth em uma escola, Noelia falou 

para mim que outras mães bolivianas em São Paulo haviam avisado para ela que seus filhos 

sofreram bullying xenorracista nas escolas. Ela perguntou para mim se crianças só sofreram 
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bullying por serem imigrantes em São Paulo, como seria para uma imigrante adolescente que não 

fala português e tem uma deficiência bem visível? Noelia prefere proteger sua filha da violência. 

Como consequência, Noelia fica sem um alívio no seu trabalho em cuidado e Elisabeth sem 

oportunidades sociais e educacionais na escola. A única opção para Noelia nesse contexto é cuidar 

de Elisabeth durante o dia, e possuir uma renda para pagar as contas trabalhando enquanto 

Elisabeth dorme, vendendo na feirinha de madrugada. Noelia falou que ela tinha a oportunidade e 

flexibilidade para poder fazer trabalho remunerado apenas pela madrugada (trabalhando menos 

horas do que a maioria das outras trabalhadoras em oficinas que ela conhece), por ter a rede de 

apoio do seu irmão e sua família. Nunca foi uma dúvida que o trabalho em cuidado da Elisabeth, 

por ela não ir para a escola, seria da Noelia e não do Ignacio.  

Noelia sentia o peso da responsabilidade com o cuidado de Elisabeth e ela se preocupava 

com seu próprio envelhecimento (e não o envelhecimento do Ignacio), porque ela sentia que 

alguém sempre teria que cuidar de sua filha. Apesar de Noelia ter tido esperança em relação a 

Elisabeth se tornar mais independente (poder falar de uma forma que mais pessoas a entendessem 

e ter mais força física para poder se vestir e usar o banheiro sozinha), ela apenas queria utilizar 

serviços médicos como a fisioterapia e a fonoaudiologia, serviços em que ela sempre poderia estar 

presente, para auxiliar Elisabeth em adquirir essas habilidades. Ela não queria inscrever Elisabeth 

na escola porque sentia que ela mesma (Noelia) não podia estar presente na escola com sua filha 

sempre, para poder assegurar que ela não passaria por nenhum abuso ou negligência.  

Noelia: Una pena mi hija. Yo no quiero envejecer. ¿Quién va a cuidar de ella? Eso siento. No 
quisiera que crezca que pase el tiempo. Me da mucha pena. Esa es mi peor preocupación, no tengo 
más nada. Yo, una vez a su hermano, le digo, “Cuidale siempre porque si no estoy yo, ¿qué va a ser 
de mi hija?... Tengo miedo. Tantas cosas una escucha y ella es vulnerable a todo. Nossa, tengo 
miedo.  
Sam: ¿Y cuál es su deseo más grande para ella (Elisabeth)?... 
Noelia: …Ay yo quisiera que por lo menos… bajarlas grados, como que pueda… No sé qué pueda 
usar sus manitos mejor. Que tenga más fuerza. Por lo menos que puede ir al baño sola. Vestirse sola. 
Cambiarse. 

Um tema que Noelia sempre evitou, mas que eu sentia ter sido uma preocupação dela, foi 

a possibilidade de abuso sexual de Elisabeth na escola. Ela falou para mim algumas vezes que 

Elisabeth é muito bonita e muito vulnerável e a possibilidade de estar sozinha com outros 

estudantes e professores homens sem ela a deixava nervosa. Mulheres com deficiências enfrentam 

taxas maiores de abuso sexual e violação do que mulheres sem deficiências. Estudos mostram que 

a necessidade de auxílio individual em atividades como usar o banheiro aumenta a vulnerabilidade 
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ao abuso (Nosek et al., 2001). Enquanto as preocupações de Noelia para a segurança e saúde de 

Elisabeth são justificáveis, infelizmente, as barreiras para a acessibilidade e independência na 

sociedade com relação a Elisabeth não podem ser enfrentadas apenas dentro da oficina ou 

exclusivamente através de serviços médicos.  

 

3.2.5 As línguas dos filhos 

Ao abordar o assunto das línguas faladas em casa pelas minhas interlocutoras com seus 

filhos, fui surpreendida com o fato de que a maioria delas falava apenas em português com seus 

filhos. Das nove interlocutoras que participaram em entrevistas formais individualmente, apenas 

quatro delas falavam em espanhol com seus filhos em casa. Das quatro mulheres que seguiam 

falando em espanhol com seus filhos, todas tinham razões específicas. Os filhos de Angela e Noelia 

chegaram ao Brasil como adolescentes e não foram para a escola neste país. Luz já possuía filhos 

maiores quando chegou ao Brasil, e ela e seu marido são bastante ativos na promoção da cultura 

andina em São Paulo, o que carrega o estímulo do uso de espanhol para eles. Finalmente, Melisa 

não falava quase nada de português e não poderia se comunicar em português com sua filha, nem 

se quisesse. Todas as outras interlocutoras formais falavam em português com seus filhos e, no 

caso da Monica, com seu neto também. É importante notar que antes de qualquer entrevista formal 

que houvesse feito para este estudo, eu perguntei em qual língua as interlocutoras preferiam fazer 

a entrevista, espanhol ou português. Todas minhas interlocutoras formais, incluindo as mulheres 

que falam em português com seus filhos, afirmaram que queriam fazer nossa entrevista gravada 

em espanhol, porque se expressam melhor nesta língua.  

Vários estudos científicos revelam a importância do ensino e da aprendizagem da língua 

materna em casa para filhos de imigrantes. Oriyama (2011) demonstra que a alfabetização na 

língua de origem de uma família permite o acesso, a reprodução e a transmissão das tradições e da 

cultura de uma família. Bialystok (2001) argumenta que a língua que falamos é fundamental para 

formar nossa identidade e ser obrigada a falar uma língua que não é completamente natural pode 

interferir na construção do eu de uma criança. Também pode afetar a capacidade da criança em 

estabelecer afiliações étnicas e culturais. Sendo assim, a aprendizagem da língua materna pode 

incentivar a afiliação em grupo, a autoestima positiva, ampliar a visão de mundo e da cultura do 

próprio patrimônio, bem como fortalecer a empatia intelectual (Eisenchlas et al., 2013). Estudos 
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sobre a aprendizagem da língua nativa de mães e pais por filhos de imigrantes demonstraram 

correlações positivas entre auto-estima e sucesso acadêmico também (Wright & Taylor, 1995). 

Além disso, não ensinar a língua nativa das mães às crianças pode prejudicar a coesão 

intergeracional dentro das famílias e comunidades (Eisenchlas et al., 2013). 

Raquel afirmou que a pediatra brasileira da UBS, quando sua filha ainda era bebê, disse 

que a mãe tinha que começar a falar só em português com sua filha, para ela poder ter sucesso na 

escola. Anita e Monica relataram que foram orientadas pelos funcionários das escolas da rede 

pública a pararem de falar em espanhol em casa e a apenas falarem em português. Monica fez 

assim com suas filhas e seguiu a mesma prática com o seu neto:  

Monica: (Suas filhas) Hablan poco (espanhol), hablan más portugués. 
Sam: ¿Entonces ustedes hablan portugués en casa? 
Monica: Sí, por el niño, por el niño. Porque el niño tiene que ir a la escuela... portugués... A mí me 
enseñaron cuando mis hijas estaban todavía pequeñas en la escuela. La profesora nos dijo, me dijo 
a mí, “Tú vives aquí en Brasil, entonces tú tienes que enseñarle portugués. No puedes hablar 
español.” 

 
Sam: ¿Y hablan en español o portugues con ellos (seus filhos)? 
Anita: Portugues, porque en la escuela se confunden. 
Sam: ¿Ellos dijeron en la escuela… para ustedes hablar en portugués (em casa)? 
Anita: Mm hm… Allá mas en portugués. Nos dicen que no me entienden en la escuela.  

Pesquisas sobre a aquisição de línguas vão contra as recomendações dos professores e da 

pediatra mencionados. Segundo Nguyen et al. (2001) e Dixon et al. (2012) crianças imigrantes e 

filhos de imigrantes têm mais sucesso em aprender a língua do país receptor se as crianças tiverem 

uma base forte na primeira língua da família. Além da desvantagem na aprendizagem do português 

que os professores e médicos podem causar com suas recomendações, por insistir em que as 

imigrantes bolivianas não ensinem espanhol (ou outras línguas) em casa, estão negando a grande 

vantagem na vida que é ser bilíngue para as crianças bolivianas.  

Entre os muitos benefícios do bilinguismo e/ou multilinguismo, Hakuta e Diaz (1985) 

concluíram que as crianças bilíngues exibem uma maior sensibilidade aos significados linguísticos 

e podem ser mais flexíveis em seu pensamento do que as crianças monolíngues. Pessoas bilíngues 

têm melhores chances de conseguir um emprego, muitas vezes ganham melhores salários do que 

pessoas monolíngues no mesmo emprego e suas habilidades de entender situações multiculturais 

são muito valorizadas no mercado globalizado (Chiabaka e Chumbow, 2018). Estudos realizados 

em pacientes com demência e a doença de Alzheimer, em média, apresentam um atraso 



 

170 

 

significativo no início dos sintomas, que tendem a se manifestar mais rapidamente em 

monolíngües (Bialystok et al., 2007). 

Como notado antes, há uma falta de capacitação de médicos e profissionais na área de 

saúde em geral para atender imigrantes. Isso inclui uma falta de capacitação para entender a 

importância do ensino da língua materna em casa. É notável a falta de capacitação de muitos 

professores na rede pública sobre a aquisição de língua e o ensino de crianças imigrantes e filhos 

de imigrantes. Adriana de Carvalho Alves Braga (2019) pesquisou a formação de docentes na rede 

municipal de escolas públicas de São Paulo em relação a estudantes imigrantes latino-americanos. 

Segundo Braga, no ensino de crianças imigrantes latinoamericanos e filhos de imigrantes 

latinoamericanos, a barreira linguística é a principal dificuldade encontrada entre os educadores 

na rede de escolas públicas em São Paulo. Minha interlocutora, Melisa, também sentia que a 

barreira linguística era a maior dificuldade para sua filha, que estudava numa escola da rede pública 

na periferia de São Paulo.  

Sam: ¿Y cómo es la experiencia de ella en la escuela aquí? 
Melisa: Diferente a lo de allá (Bolívia). Es diferente porque (na Bolívia) hacía todo en español y 
aquí en Brasil, todo en portugués. 

Braga (2019) documentou práticas, por docentes da rede, que pretendem diminuir essas 

barreiras do ensino, a exemplo de uma professora que garante momentos para estudantes hispano-

falantes falarem em sua língua nativa, tanto apresentando trabalhos quanto fazendo perguntas 

sobre o conteúdo ensinado na aula. Ela relatou outro caso de um docente da rede pública que 

negociou com a direção da escola onde trabalha e reservou alguns horários de sua jornada de 

trabalho para dar aulas de reforço para os estudantes imigrantes da escola. Braga nota a ausência 

de propostas orientando o ensino de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, ou ‘Português 

como Língua de Acolhimento’ (PLAC) na rede pública. Ela argumentou que é necessário que a 

Secretaria Municipal de Educação crie ações específicas de formação de professores que lecionam 

nas escolas com grande número de imigrantes. Os profissionais nas escolas e na área de saúde mais 

importantes na orientação das famílias imigrantes devem ser capacitados para entender o valor do 

ensino da língua nativa da família em casa e professores devem ter recursos para facilitar a 

comunicação com as famílias imigrantes e o ensino das crianças. 
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3.2.6 Procurando apoio como mãe imigrante solteira  

A acessibilidade das famílias de imigrantes nas escolas e a capacitação dos profissionais 

para trabalharem com famílias imigrantes é vital, sendo que muitas vezes as escolas são espaços 

de acolhimento e funcionários das escolas fazem parte da rede de apoio das mães imigrantes. 

Escolas são um dos lugares que famílias imigrantes frequentam muito e precisam confiar nos 

profissionais para cuidar dos seus filhos por algumas horas por dia, cinco dias por semana. A 

construção de uma rede de apoio e a aquisição de recursos foram componentes vitais para minhas 

interlocutoras poderem sobreviver e cuidarem dos seus filhos e da casa. A busca por apoio ou uma 

rede de contatos foi complicada para algumas das minhas interlocutoras que viraram solteiras 

enquanto estavam em São Paulo e não tinham uma rede familiar na cidade.   

Victoria virou mãe solteira quando seu ex-marido voltou para Bolívia e a deixou com seus 

dois filhos em São Paulo. Antes dele ter migrado de volta ao seu país de origem, Victoria sofreu 

abuso por seu ex-marido por muitos anos. Depois da partida do seu ex-marido, Victoria foi 

diagnosticada na sua UBS com depressão profunda e doenças que o médico do posto relacionou 

com o stress. Victoria não conseguiu trabalhar e não tinha como pedir fundos do INSS, porque o 

trabalho dela como costureira era como autônoma e não registrada. Ela procurou informações 

sobre recursos em apoio financeiro com uma brasileira conhecida. A brasileira ajudou Victoria a 

entender o processo de conseguir a Bolsa Família,51 incluindo dicas sobre informações que devia 

incluir e o que tinha que ocultar nos formulários para assegurar que ela receberia o máximo 

possível. Victoria pediu ajuda para adquirir comida de uma igreja católica no bairro também. 

Depois de falar com outra boliviana do seu bairro, uma imigrante que conhecia a paróquia, Victoria 

foi avisada que seria difícil conseguir ajuda da igreja. Ela então levou os documentos médicos 

consigo, para comprovar que realmente não podia trabalhar. Assim, conseguiu o apoio de cestas 

básicas da igreja por três meses: 

                                                
51 O Bolsa Família, criado em 2003, é um programa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), com 
propósito de combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Os três eixos principais do programa são: o complemento 
da renda; acesso a direitos; e articulação com outras iniciativas com o objetivo de estimular o desenvolvimento das 
famílias. O valor que uma família recebe por mês é o total de diferentes tipos de benefícios previstos no programa. Os 
tipos e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem de fatores como o número de pessoas na 
família, as idades de cada indivíduo na família, a presença de gestantes, e da renda da família beneficiária dentre 
outros (Ministério da Cidadania, 2021). 
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Después, cuando yo me superé y caí en depresión… yo no tenía cómo trabajar. Ahí pensé, debe 
haber algunas ayudas. Tiene que haber, ¿no? Ahí comencé a buscar personas. Había una brasileña 
que era conocida. Será que hay alguna ayuda allí porque en la hora que hice el cadastro en el colegio 
dijeron, “¿Tiene algún beneficio?” Y yo decía, “Ay, ¿qué es eso? No sé.” Yo no sabía. Entonces yo 
recordé que en el colegio siempre cuando llené un formulario siempre decía en el papel “beneficio” 
¿Qué son estos beneficios? Tiene que haber algo, ¿no? Entonces allí corría atrás… Fue así… Ahí la 
brasileña me dijo, “¿Tienes la bolsa familia?” Y como yo no conocía la ley ella me dijo, “De acuerdo 
con tu sueldo, si tú trabajas o no y también depende de tus hijos, o sea cuántos hijos tienes, ellos te 
dan de acuerdo con eso. ¡Va! Cuenta tu situación. Pero van a ver si realmente estás separada. O 
cómo ves ahora, si no estás trabajando nada, no vas a recibir nada mismo.”  

 
Y yo necesitaba que comer para ellos (seus filhos). Y había una parroquia allá, una iglesia católica 
allí. Yo sabía que recibían leche. Pero nunca me asumí allí. Pero de vez en cuando la necesidad te 
obliga a buscar todo. Entonces me obligó la necesidad de decir, “Yo tengo que hacer alguna cosa.” 
Allí me fui y allí me dice la señora, me dice una boliviana, me dice así “No te van a creer.” me dijo 
ahí. Lo dejé entonces. Yo voy a llevar todos mis análisis médicos que yo estoy mal todo y con una 
pasta yo fui. “Mira, yo necesito realmente. Cuando yo estaba bien trabajando, yo no pidé ayuda, así 
cuando estoy bien…” le dije, “Necesito sustentar mi casa pero ahora no puedo. Yo estoy mal ahora.” 
Le di todos mis análisis que pasé, los análisis médicos… Entonces, allí ellos analizaron, todos que 
están coordinando allí, dijeron así, “Creemos en que necesitas ayuda. Te vamos a ayudar por tres 
meses con cesta básica. Te vamos a ayudar.” Porque es completo para cocinar. Viene con arroz, 
pasta, todo así. Y ayudaron sólo 3 meses. De allí, yo tenía que virar. Entonces fue mucha ayuda, 
¿no? Así yo acepté, todo agradecida allí entonces. Yo dije, “Ahora yo ya estoy mejorando. Vamos 
pasar otra ayuda para otras personas.” Y yo me retiré y después de esto, corrí atrás de la bolsa 
familia.  

 
Allí hablé y tuve que alterar para poder entrar en este programa. Si no, no entraba. También tuve 
que decir que yo vivo con alguna amiga y que yo no recibo ayuda. Yo no dije que alquilo una casa 
pero, la dueña también era muy buena y rebajó bastante porque yo estoy solita. Si no, ella cobra 
más. Entonces, en mi trabajo yo no tengo sueldo fijo. Yo hago picos y yo hago por mi propia cuenta. 
Entonces, no puedo decir como fixo que gano que tengo y yo dije 700 reales, a veces ni eso, le dije. 
Allí conseguí cadastrar. Demoró un mes y de allí hasta hoy todo lo que hay. - Victoria 

Depois da morte de Eduardo, Monica, que ainda estava se acostumando a cuidar das suas 

filhas no contexto de uma oficina em São Paulo, teve que se acostumar a ser mãe solteira imigrante. 

Infelizmente, em vez de poder tomar um descanso para o luto do seu marido, Monica ficou com 

desafios sérios para poder sustentar ela mesma e suas filhas, financeiramente.  

…Acuerdo que mi hija me dijo “Mamá quiero yogur” … y yo la dije “Mi hija no tenemos dinero.” 
Por esto yo me pedí “¿Por dónde voy a conseguir dinero?” … Sentía impotente. No podía hacer 
nada, y yo, cuando él (Eduardo) falleció, como que yo ya no quería vivir más porque el momento 
no pasa… Peor cosa… primero yo me enfermo, después él (Eduardo) …Y de no tener dinero en el 
momento, esto es la peor situación que me ha pasado.- Monica 

Após o falecimento do seu marido, a dona da oficina onde Monica e Eduardo haviam 

trabalhado expulsou Monica e suas duas filhas da oficina e ela teve que procurar trabalho e moradia 

para sua família. Com sorte, encontrou uma mulher imigrante boliviana, dona de oficina, que tinha 

empatia com a dor da Monica e falou que Monica poderia trabalhar e morar com suas filhas em 

sua oficina. 
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Sam: ¿Y como era la dueña (da oficina onde ela morava e trabalhava antes da morte do Eduardo) 
después de la muerte de tu marido? ¿Había simpatía? 
Monica: ¡No! Una necesita apoyo… pero ahí... fue difícil, me dispensaron. 
Sam: ¿Te dispensaron? 
Monica:  Así, ellos viendo mi esposo por lo menos cuando él podía trabajar y él que falleció. Me 
dijeron, “Puedes irte. Lleva tus hijas.” …Yo tuve que salir. 
Sam: ¿Y a dónde fueron ustedes? 
Monica: A buscar otro trabajo. Tenía una señora, una que se sentía por mí. Fui a su casa de costura, 
allí dos semanas y ella me dijo, “Trabaja conmigo.” Y con ella empecé a trabajar… 

Nessa época, uma funcionária da escola pública de suas filhas aconselhou Monica a 

solicitar a Bolsa Família. Porém, Monica não recebeu orientações como Victoria, acerca de como 

responder as perguntas do formulário. Ela também foi informada que a fila para receber os fundos 

estava enorme e não foi concedido o auxílio. Monica só solicitou a Bolsa Família novamente e 

recebeu o fundo dez anos depois, quando sua filha adolescente teve um filho.  

Monica:  Claro que también quise pedir ayuda del gobierno... 
Sam: ¿Intentó? 
Monica:  He intentado ha años pasados porque, mis hijas eran pequeñas, pero no, la fila era súper 
largo. He tratado, pero no. Pero ahora que mi hija tiene su bebé de tres añitos a través de él estoy 
recibiendo la bolsa familia ahora... Entonces por él si estoy recibiendo Bolsa Familia. Pero para 
ayudar a mi hija, no es para mí. Es ella que necesita la ayuda. 

Sem o apoio do Bolsa Família na época, após o falecimento de Eduardo, Monica seguia 

com dificuldades financeiras, mas era necessário encontrar apoio emocional. Ela decidiu começar 

a frequentar uma igreja evangélica boliviana no seu bairro, Creyentes. Ao conhecer os 

congregantes da igreja, ela contou sobre a morte do seu marido e as dificuldades dela. Os membros 

da igreja se emocionaram com sua história e solicitaram que ela fizesse o testemunho da sua 

história para a congregação durante um culto. Ela falou que várias pessoas chegaram a dar dinheiro 

para ela, com o intuito de ajudá-la. Depois desse dia, a igreja virou a comunidade principal de 

Monica. Quando fizemos a entrevista formal, Monica já tinha mais de uma década como parte da 

congregação de Creyentes e seguia muito ativa na igreja. 

Sam: ¿Cuándo comenzó a frecuentar la iglesia aquí? 
Monica:  Ah, ah eso yo iba después de que mi esposo falleció. A los meses, a un mes después de 
que él falleció…. 
Sam: Comenzó a frecuentar... ¿Y cómo fue?... 
Monica: Me acuerdo que me apoyaron la iglesia. Me apoyaron. Hicieron una campaña y también 
conté mi história allí porque era reciéncito, un mes que él falleció y tuve que hablar para que la gente 
me apoye. Y recibí apoyo de parte económicamente y recibí ese apoyo de la iglesia y la gente que 
nunca me conocieron… me dieron el dinero en mi mano… y allí me levanté.  En eso también siendo 
… viendo la iglesia. Y por eso digo gracias a Dios, hasta ahora estoy bien con salud.  
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Depois de mais de cinco anos trabalhando em oficinas de outros imigrantes bolivianos, 

Monica havia poupado bastante dinheiro e saiu do local para virar uma costureira autônoma. 

Alugou uma casa no Centro para ela e suas filhas e começou a costurar da sua casa.  

...Ahora ya estoy un poco mejor, mis hijas estudian, por lo menos tengo una casa donde trabajar 
independiente. - Monica 

Para Monica, começar a frequentar Creyentes foi imprescindível para ela ter uma 

comunidade e apoio social, material, econômico e emocional. Ela comentou comigo que sua vida 

social inteira no Brasil está na igreja. Depois de ter terminado nossa entrevista formal, eu perguntei 

para ela se a igreja Creyentes é frequentada por brasileiros. Ela comentou que acha que nem 

brasileiros, maridos ou esposas de bolivianos frequentam a igreja. Falou que os únicos brasileiros 

que frequentam a igreja são filhos de bolivianos que nasceram no Brasil. Monica disse que não 

tem contato social com muitos brasileiros e que só tem duas brasileiras que ela considera amigas. 

A primeira amiga brasileira que fez foi a enfermeira que ela conheceu na UBS, quando ela teve a 

infecção no seu pulmão (e que apenas a viu no contexto da UBS, a qual ela não mais frequenta).  

Ela falou que a outra amiga Brasileira sou eu. Eu havia assumido que Jennifer, quem nos 

apresentou na sala de convivência de Creyentes, havia comentado que eu era dos Estados Unidos. 

Avisei para Monica que eu não sou brasileira. Ela respondeu então que ela tem uma amiga 

brasileira e outra dos Estados Unidos. Como Monica trabalha de forma autônoma e tem a 

comunidade de Creyentes, faz sentido ela não procurar amizades fora.  

 

3.2.7 A igreja e a religião como apoio 

A igreja foi o centro principal de apoio e comunidade fora de casa, para muitas das 

interlocutoras deste estudo. O papel das igrejas nas vidas de imigrantes hoje em dia é um tema que 

já foi abordado bastante em estudos sobre a migração nos Estados Unidos e Europa (Badillo, 2006; 

Ley, 2008; Cao, 2005; Hirschman, 2004; Shapiro, 2018; Bankston IIII e Zhou, 2000). Matsue 

(2013) mostrou como praticar religião fornece apoio espiritual, emocional e também material aos 

imigrantes brasileiros no Japão. No Brasil, o tópico já foi tocado por alguns pesquisadores. Silva 

(2006), detalhou a importância da cessão de espaço por uma igreja católica em São Paulo para a 

celebração da Nossa Senhora de Copacabana, uma prática festiva cultural importante, 
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especialmente para muitos imigrantes bolivianas do departamento de La Paz. Joseph (2017) 

revelou a importância da igreja católica e os serviços de certas paróquias para o acolhimento de 

haitianos no Brasil. Haydu et al. (2020), documentaram a importância das igrejas e a religiosidade 

em geral para refugiados congoleses lidarem com o sofrimento, cuidarem da saúde mental e 

aumentarem redes de apoio social.  

O estudo mais pertinente em relação às interlocutoras desta pesquisa foi executado por 

Campanero (2018). No seu estudo sobre o associativismo religioso entre mulheres imigrantes 

bolivianas batistas no município de São Paulo, Campanero concluiu que o associativismo religioso 

tem potencial político decolonial para as mulheres imigrantes bolivianas, sendo que, como 

organizações populares étnicas, elas podem denunciar sistemas de homogeneização e apagamento 

da cultura boliviana na cidade de São Paulo. Campanero argumentou que as participantes no seu 

estudo organizam seus próprios espaços religiosos e isso ajuda a manter sua identidade como um 

grupo, enquanto resgatam um pouco da cultura e modo de viver da Bolívia. Para as participantes 

batistas no seu estudo, a igreja representa um lugar terapêutico e de acolhimento para ajudar a 

manter a saúde das suas famílias. Sendo assim, Campanero afirmou que a religião, para as 

mulheres imigrantes bolivianas batistas estudadas, representa um espaço e uma possibilidade para 

elas reorganizarem suas vidas e se adaptarem à nova realidade no Brasil.  

Segundo Hirschman (2004), igrejas, especialmente as fundadas por imigrantes ou com 

serviços e atividades dirigidos a imigrantes, bem como outras instituições religiosas, têm um papel 

imprescindível na criação de comunidade e como fonte significativa de assistência social e 

econômica nas vidas de imigrantes. Muitas vezes, a migração significa a perda da rede familiar 

extensa no país de origem e a falta de uma comunidade para apoio emocional, social e material. 

Igrejas e outras instituições religiosas podem preencher essa vaga. Hirschman também afirma que 

poder escutar uma mensagem familiar (religiosa) na língua nativa com outras pessoas da mesma 

origem e cultura serve como um conforto num país novo, onde precisam se adaptar à culinária, 

língua, códigos sociais, clima diferente e tantos outros aspectos da vida. A participação numa 

congregação pode criar um sentido de vínculo com um grupo de pessoas com códigos morais e 

sociais e histórias similares. Vínculos com uma comunidade assim podem dar significado à vida 

numa nova terra e trazer um sentimento de estabilidade. 

Eu fiz parte do meu trabalho de campo em duas igrejas. O primeiro é Creyentes, uma igreja 

evangélica fundada por imigrantes bolivianos no Centro de São Paulo. O segundo é San 
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Buenaventura, uma igreja católica liderada por brasileiros, mas com muitos serviços e ações 

dirigidas aos congregantes imigrantes bolivianos. As duas igrejas são espaços transnacionais que 

proporcionam atividades diversas em que imigrantes bolivianos podem se envolver. Têm serviços 

que levam em consideração condições de trabalho de oficinas, aspectos culturais e linguísticos, 

bem como circunstâncias vividas por seus estados legais e psicológicos como imigrantes, para 

facilitar e promover o envolvimento da população local de imigrantes bolivianas.52  

Algumas interlocutoras comentaram que inicialmente haviam passado a frequentar uma 

igreja porque havia uma atividade divertida de graça para fazer com outros imigrantes bolivianos. 

Liliana contou que conheceu Creyentes porque jovens da congregação estavam oferecendo a ela 

assistir um filme e comer pipoca de graça com suas amigas.  

Sam: ¿Y cómo decidiste ir en esta iglesia? 
Liliana: ¿Cómo decidí? No, nunca decidí. Me invitaron. Estaba un día paseando así y en la calle 
había jóvenes. Y me invitaban, ¿no? Dijeron, “Mira, hay cine gratis y pipoca gratis y un filme 
gratis.” …Y fui con mis amigas... Yo no sabía que era iglesia ni nada más, pero nos invitaron y yo 
entré y esa fue la primera. Me gustó y poco a poco conocí allí. Hasta que me afirmé y estoy como 
hoy en día. 

 

Enquanto Creyentes está no Centro de São Paulo e existem várias ONGs, entidades 

públicas, mercados, restaurantes, centros de acolhimento e outras igrejas dirigidos à população 

imigrante boliviana, na periferia, onde a San Buenaventura está localizada, não há muitas outras 

instituições acessíveis e acolhedoras assim para a população imigrante boliviana local. Melisa, que 

fazia parte da congregação da San Buenaventura, comentou que frequentava a igreja porque ela é 

católica, e sua cunhada a convidou para ir, sendo que sua família não tinha nada mais o que fazer 

ao redor de onde ela morava.  

Sam: ¿Y cómo se encontró aquí? Esta iglesia y tal. 
Melisa: Con mi cuñada, ¿no ve? con ella. Por ella, ella misma. A las dos semanas que 
llegamos, ella nos invitó, nos llevamos a la iglesia, ¿no? Y como nosotros somos católicos 
mayoriamente en Bolívia, nos vamos a la iglesia. Les dije que, yo con mi esposo, “¿A 
que horario es que ir?”  (A cunhada da Melisa falando) “A las cuatro de la tarde.” (Melisa 
e seu marido) “Vamos. Pues, no tenemos nada que hacer por acá.” Y nos venimos. Y 

                                                
52 Por exemplo, a ONG, o Reino dos Crentes, possui serviços para ajudar com a regularização e vende terrenos na 
Bolívia. Vendem comidas Bolivianas na sala de convivência depois dos cultos de Creyentes também. A San 
Buenaventura, com o apoio da Ong, Cruz, oferece cursos úteis para a população imigrante boliviana de modelegam 
em costura e português nos domingos, o dia que a maioria das oficinas estão fechadas. Também possuem voluntárias 
que cuidam dos filhos de congregantes durante os cursos para que pais e mães possam participar. Uma assistente 
voluntária brasileira da San Buenaventura falou que antes de iniciar cursos, sempre procuram ter alguma voluntária 
para ajudar com as crianças, se não, normalmente apenas os homens imigrantes bolivianos participam dos cursos.  
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decidimos venir a las dos semanas que hemos venido acá para Brasil. A las dos semanas 
hemos venido para la iglesia. Y nos recibieron bien, no más. 

 

Raquel, que também frequenta a igreja San Buenaventura, comentou sobre frequentar a 

igreja ser uma distração da vida e do seu trabalho e aliviar a pressão sentida, ao fornecer momentos 

para refletir: 

Comencé (a frequentar a igreja) por falta de distracción. Porque es unas horas aquí y yo 
vengo a la misa y yo me distraigo... o sea… de todo de lo que trabajo durante la 
semana…Es una cosa… vengo a la misa y me hablan cosas para pensar mejor.- Raquel 

 
Um dia quando eu estava esperando em frente à igreja San Buenaventura, Raquel comentou 

que ela gosta de frequentar a igreja porque o tempo que ela passa lá é tempo longe do seu marido, 

que ela revelou ser abusivo. Na época, ela estava pensando em se separar dele. Seu marido não é 

católico e não tem vontade de ir à igreja. Ela consegue passar um tempo com amigas sem ele 

enquanto sua filha brinca com outras crianças no quintal da igreja. A igreja oferece o único espaço 

seguro para Raquel socializar, relaxar e poder passar tempo longe do seu agressor, com quem ela 

mora, trabalha e cria uma filha.  

Além de ser um espaço de lazer e convivência, a presença de um casal (homem e mulher) 

brasileiro, que trabalha junto como assistentes sociais para a paróquia de San Buenaventura, 

significava ter certo nível de auxílio em casos emergenciais. Eles também facilitam o acesso a 

serviços públicos em uma área periférica relativamente abandonada em termos de iniciativas 

públicas para a inclusão de imigrantes em serviços. Os assistentes sociais da San Buenaventura 

relataram que eles já foram o contato de mulheres imigrantes bolivianas da congregação quando 

entraram em trabalho de parto, para levá-las ao hospital. Também, em casos emergenciais, 

transportaram cestas básicas doadas à paróquia para famílias de imigrantes bolivianas passando 

épocas financeiras difíceis. Os assistentes sociais da igreja se animaram com a chegada de médicos 

cubanos que falam espanhol na UBS local e estavam trabalhando para organizar um evento sobre 

cuidados em saúde básica, em conjunto com a UBS para imigrantes, falantes de espanhol. Muitos 

dos congregantes bolivianos da igreja moravam em favelas e tinham dificuldades com a inscrição, 

para receberem um cartão SUS, porque não tinham como validar sua residência. Os assistentes 

sociais ficaram em contato com a Secretaria da Saúde para poderem inscrever os residentes 

imigrantes, moradores de favela, com uma lista alternativa (que um assistente social falou para 
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mim “não foi ideal”, mas foi o único jeito que eles acharam para assegurar acesso a serviços em 

saúde pública para esse grupo).  

Como detalhado no último capítulo, a igreja, Creyentes, também se envolve na saúde dos 

seus congregantes, ao promoverem o envolvimento dos congregantes nas vendas de produtos de 

uma empresa de marketing multinível com produtos na área de saúde e por oferecerem serviços 

médicos (pagos) através da Ong Reino dos Crentes. Fora da saúde física, Liliana e Monica falaram 

que sua participação na congregação de Creyentes foi importante para a saúde mental delas. 

Liliana afirmou que depois de começar a frequentar Creyentes sua vida no Brasil mudou 

totalmente e ela conseguiu enfrentar experiências difíceis que havia passado antes de migrar. Ela 

disse que frequentava atividades da igreja várias vezes por semana e que tem uma relação mais 

forte e contínua com membros da congregação do que com sua família consanguínea que mora na 

cidade vizinha a São Paulo, Guarulhos.  

Sam: ¿Frecuentes allí (a igreja Creyentes)? ¿Vas todos los domingos? 
Liliana:  Todos los domingos y durante la semana también. 
Sam: ¿Cambió tu vida después de comenzar a frecuentar la iglesia? 
Liliana:  Cambió mucho, sí… muchísimo. 
Sam: ¿Como? 
Liliana: En el aspecto espiritual más que todo.  Y antes digamos, em…cuando no iba a la iglesia… 
me sentía sola y había cosas en el corazón… que… que había vivido en Bolivia… La frustración ... 
de no haber tenido un papá. Así... me sentía mal. Había cosas dentro de mi, malas. Ir a iglesia y 
conocer el dios, eso me ayudó la vida mucho, mi corazón. Y ahora estoy en paz y soy feliz. Y conocí 
más, convivimos. Y sí, comparto más con mi familia de la iglesia de que con mi familia carnal 
porque yo tengo dos tíos así de sangre mismo aquí en São Paulo… solo que viven lejos, uno vive 
allá por Guarulhos… Pero tienen, digamos, sus vidas muy aparte. Digamos, es raro son las veces 
que nos encontramos. 

 
No caso de Liliana, Creyentes representa muito mais do que sua rede de apoio social em 

São Paulo. A pastoral de Creyentes também tinha poder sobre o processo de Liliana escolher seu 

marido, iniciar seu relacionamento e o casamento. Quando perguntei como Liliana conheceu seu 

marido, ela relatou o processo regulamentado de “namoro” na igreja Creyentes.  

Liliana:  No, nosotros nos conocimos y…el enamoramiento, no sé si tu si sabes mas la manera de 
cómo llegar al matrimonio en el… en el camino del señor es diferente. 
Sam: ¿Cómo es? 
Liliana: ...Es… digamos, estás en la iglesia, si hay cierta persona que te gusta y comienzas a sentir 
algo diferente, no puedes ir y…directamente a namorar la persona.  Sino tu tienes que hablar con 
tu pastor, decir que estás sintiendo esto. Y la persona habla con la otra persona para ver si él se está 
sintiendo lo mismo y si hay un sentimiento mutuo y los pastores te dan permiso que se conozcan 
más. Pero en este tiempo de conocerse… no puede pasar nada entre la pareja, tipo abrazarse, besarse 
y mucho peor, las otras cosas, ¿no? Solo es acercarse como amigos para poder se conocer más para 
ver si este sentimiento es verdadero. Entonces… avanzar un poco más. Nosotros conocimos así. 
Hablamos con nuestros pastores y nos dieron permiso para conocernos un poco más. Allí algunas 
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veces salimos, hablamos y ese sentimiento era mutuo y decidimos casarnos. Nos casamos y recién 
fuimos a vivir juntos. Hasta el día de casarnos cada uno vivía en su casa. Nos casamos y allí fuimos 
a vivirnos juntos. Hace tres años que nos casamos. 

 

A Ong Cruz é uma das poucas instituições de serviços dirigidos a imigrantes 

descentralizados em São Paulo.53 Uma das ações descentralizadas da ONG é a roda de conversa 

de mulheres imigrantes, que conduzem mensalmente em vários bairros pela grande São Paulo. A 

Ong Cruz possui apenas uma sede oficial, no Centro de São Paulo, mas possui parcerias com 

diferentes instituições, entidades públicas e paróquias para organizar eventos e realizar ações em 

muitas áreas da cidade. A igreja de San Buenaventura na periferia foi uma dessas paróquias 

parceiras onde ocorriam as rodas de conversa. Na paróquia da igreja, a ONG contratava professores 

para dar aulas como modelagem em costura e português. A maioria das participantes na roda de 

conversa com quem eu falei chegaram a participar da roda de conversa porque: estavam tomando 

as aulas oferecidas na paróquia e decidiram ficar depois; moravam perto da igreja e frequentavam 

a igreja, então era uma atividade diferente e acessível; foi uma oportunidade para passar tempo 

com as amigas da igreja e havia voluntários da igreja que cuidavam das crianças enquanto 

participaram na roda de conversa. A ONG sempre ofereceu comida e algo para beber no final da 

roda também.  Nos domingos em que não ocorria a roda de conversa, normalmente havia as aulas 

e voluntários da paróquia para cuidar das crianças ou as mulheres da congregação que estavam por 

perto ficavam observando as crianças. Todas as mulheres da roda de conversa na igreja de San 

Buenaventura que eu conheci eram bolivianas e todas tinham filhos, com exceção de uma das 

mulheres, que recém começava a frequentar a igreja e estava grávida. A igreja foi um ponto de 

encontro importante para as mulheres bolivianas da congregação, porque foi um lugar onde 

podiam relaxar e falar entre amigas enquanto seus filhos podiam brincar. Todas as mulheres 

bolivianas com quem falei na igreja San Buenaventura trabalharam em e/ou eram donas de oficinas 

de costura (incluindo as oito mulheres da roda de conversa, Raquel e Melisa). 

Muitas das participantes do grupo focal, em que todas eram congregantes de San 

Buenaventura, afirmaram que se precisassem de apoio emocional, elas falavam entre elas.  

Sam: ¿Y… con quien hablan cuando necesitan apoyo emocional? 
Participante 3: No, entre nosotras, pues, hablamos. 
Muitas participantes em conjunto: Sí. 

                                                
53 Atividades descentralizadas é dizer que, a Ong Cruz não só atua em uma parte da cidade, mas tem atividades e 
ações consistentes em vários bairros de São Paulo com uma população significativa de imigrantes. 
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A igreja, para muitas das mulheres imigrantes bolivianas que conheci durante a pesquisa, 

é onde se reúne a comunidade boliviana. Melisa afirmou que ela sentia que a população de 

imigrantes bolivianas do seu bairro se unia na igreja.  

En la iglesia, sí (tem uma comunidade boliviana). Solo en la iglesia, porque en la calle cuando 
encontramos, solo nos saludamos. No hablamos como acá. Acá convivimos, pero en la calle solo 
decimos “Hola. ¿Que tal?” Y así, no mas. En la iglesia siempre, digamos, es diferente. Porque en la 
iglesia se junta, ya conversa, hablamos de una cosa o otra, así.- Melisa 

Por conta de políticas neoliberais que deixam serviços sociais vitais para serem fornecidos 

pelo setor privado, recursos escassos dedicados à integração de imigrantes em serviços públicos, 

e pela necessidade que muitas pessoas imigrantes têm para ter comunidades mais íntimas e 

culturalmente familiares no seu país novo, instituições religiosas têm um papel imprescindível em 

São Paulo para a população imigrante. As duas igrejas que visitei em várias ocasiões para meu 

trabalho de campo e a Ong Cruz ajudaram a criar comunidades de apoio, forneceram serviços 

vitais e auxílio emergencial, preenchendo um vazio dos recursos públicos. Para as mulheres 

imigrantes bolivianas trabalhadoras de oficinas em particular, as igrejas significaram muitas coisas 

nas suas vidas: um espaço fora de casa acessível linguisticamente e culturalmente; um espaço 

seguro para elas e suas filhas; uma fuga do espaço de trabalho, sendo um lugar para relaxar; um 

lugar de convivência com outras mulheres imigrantes; um lugar para tirar dúvidas e achar respostas 

a perguntas logísticas e espirituais; e um lugar de atividades que considera suas necessidades 

particulares.  

É importante ressaltar que os espaços religiosos não são sempre espaços acolhedores, 

acessíveis ou desejados por todas as pessoas imigrantes. A psicóloga, imigrante colombiana e 

fundadora do coletivo Rede MILBI (Rede de Mulheres Imigrantes Lésbicas, Bisexuais e 

Pansexuais) de São Paulo, Maria Paula Botero, afirma que as instituições religiosas não são 

espaços de inclusão para todas. 

Es que los espacios, a parte de tener estas medidas, esas bases religiosas, no tienen conocimientos 
muchas veces sobre las cuestiones de identidad, de la orientación y expresión de género. Entonces 
eso dificulta mucho más la empatía y el acogimiento en esos espacios. Y las personas que no se 
identifican como heterosexuales o como cis-género, muchas veces no se identifican con esos 
espacios, entonces, se sientan desestimuladas a ir. Por ejemplo, eso me pasó a mi y a muchas chicas 
de MILBI también pasaron por eso, que llegaron al espacio, vieron todo un discurso religioso y un 
discurso que, aunque quería, decía, “No, no odiamos a los gays, no odiamos a las lesbianas.” Pero 
en la práctica no había cosas incluyentes, entonces eso dificulta también. -Maria Paula Botero, 
Comunicação Pessoal, 2021 
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A escassez de orçamento e iniciativas públicas para promover o acesso e melhorar a 

qualidade dos serviços públicos para imigrantes, especialmente fora do Centro de São Paulo, cria 

um vazio que muitas vezes apenas as instituições religiosas possuem os fundos, 

funcionários/pessoal, espaços físicos e/ou desejo para preenchê-los. Apesar de muitas instituições 

religiosas afirmarem que não discriminam, às vezes as políticas e a história de uma religião podem 

criar sentimentos de exclusão. Por exemplo, pela história e pela política atual da religião católica, 

por não aceitar o matrimônio homossexual, ser contra o aborto e ser contra as mulheres poderem 

ser cléricas, muitas pessoas são excluídas ou podem se sentir com receio de acessar os serviços de 

instituições que seguem essa ideologia. No caso da periferia de São Paulo, como faltam serviços 

públicos efetivos para promover a inclusão dos imigrantes nos serviços de saúde pública, o serviço 

social da paróquia de San Buenaventura era o encarregado pela Secretaria da Saúde para criar uma 

lista de imigrantes residentes de favelas para se inscreverem no SUS. Em vez do Estado se 

responsabilizar pela inscrição da população estruturalmente vulnerável de imigrantes moradores 

de favelas, o trabalho foi transferido para a paróquia. Essa situação foi problematizada como uma 

violência de omissão pelo Estado, pelo servidor social da paróquia também, que falou que isto não 

deveria ser responsabilidade da igreja. Imigrantes naquela parte da periferia podem ficar sem 

acesso a serviços em saúde, caso não tenham contato com o serviço social da igreja. Também, essa 

situação envia a mensagem que para ter acesso a serviços vitais, uma pessoa imigrante talvez 

precise participar e se encaixar na comunidade da igreja. 

Infelizmente, las iglesias siempre están siendo un puente, o normalmente están siendo un puente 
para el acceso a los servicios. Y eso es un gravísimo problema, como que, todo pasa por ese filtro…- 
Maria Paula Botero, Comunicação Pessoal, 2021 

 
  

Botero de forma nenhuma problematiza a existência de instituições religiosas por 

imigrantes e para imigrantes em São Paulo. Ela afirma que entidades religiosas, tais como igrejas, 

podem ser importantes para a criação de comunidades de apoio de imigrantes e para receber 

serviços. O problema é que muitas vezes na Grande São Paulo, das poucas instituições que 

fornecem serviços vitais para imigrantes ou vinculam imigrantes a serviços públicos, muitas são 

instituições religiosas privadas. E entidades, bem como espaços assim são inerentemente 

exclusivos para certas pessoas da população imigrante diversa. 

Me parece que también hace parte de cada experiencia y (instituições religiosas com entidades de 
seriços sociais) funciona para muchas de ellas, ¿no? Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Para unas 
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funciona, para otras, no. Para otras, de hecho, es una situación de violencia. - Maria Paula Botero, 
Comunicação Pessoal, 2021 

 

As instituições religiosas desempenham um papel imprescindível na criação de 

comunidades de apoio de muitas imigrantes. Entretanto, a falta de compromisso do Estado para 

criar serviços inclusivos para imigrantes, especialmente fora do Centro de São Paulo, como afirma 

Botero, é uma violência para muitas. 

 

3.2.8 Maternagem e tornando-se avó 

Como mãe solteira imigrante, Monica viveu muitas situações difíceis em termos de 

cuidados das suas duas filhas. Um dos acontecimentos mais inesperados da sua maternagem foi 

virar avó quando sua filha era adolescente. Ela disse, “Mi hija pues, muy adolescente, tuvo su hijo 

a los quince años.” 

Quando sua filha mais jovem tinha quinze anos, ficou grávida. Monica falou que foi difícil 

para ela mesma aceitar a gravidez da filha no princípio, mas entendeu rápido que ela tinha que 

apoiar e cuidar da sua filha e de sua saúde.  

Ah sí, pues… claro en el principio uno quiere…yo tuve que... ¿no? ponerme fuerte, sino que… 
agarrarla, decirle y hacerle hablar, ¿no? Porque… me dijo, “Sí, estoy embarazada.” Y en un 
momento yo no, no, no da para mí creer. Nunca, nunca la has visto tu hija embarazada y de repente 
su barriga comenzar a crecer. Y de allí mis ojos se abrieron… - Monica 

Uma grande preocupação de Monica foi que a família do pai do bebê, um imigrante 

boliviano também com quinze anos, não aceitaria seu futuro neto e sua família ficaria sem apoio. 

Como sua filha ainda estava na escola, Monica não queria que ela parasse de estudar para poder 

apoiar seu filho financeiramente. Monica estava aliviada quando os pais do pai do seu neto 

aceitaram responsabilidade para com seu neto e disseram que iriam ajudar no cuidado dele 

também.  

Y dije esto, yo tengo que ir y hablar con la familia del chico…Ya, ya, ya hablé con la familia del 
chico y allí su mamá no dijo no. Aceptaron todo… Mi hija y las hermanas de él vinieron y ellos a la 
fuerza lo hicieron poner el apellido. “Tiene que llevar el apellido de él. Tiene que llevar el apellido 
de él para reconocer.” Y lo hicieron a la fuerza y tuve que ir el día siguiente con ellos al cartório para 
poner el apellido al chiquitito pero ya... ellos están conscientes de todo lo que su hijo hizo. Sí o sí, 
es su nieto. Lo quieren. Nunca dijeron, “No, no te vamos a apoyar.” Siempre nos han apoyado. - 
Monica 
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Monica contou que o acompanhamento médico da gravidez da filha foi bom, porque na 

UBS de referência ela era a gestante mais jovem, então foi tratada com delicadeza. Por sua idade, 

Monica sempre tinha que estar presente em suas consultas como acompanhante. Para ela foi um 

alívio já estar trabalhando como autônoma em costura na sua casa alugada, pois dessa forma era 

fácil ter tempo para acompanhar sua filha:  

Siempre la acompañé (sua filha nas consultas no prenatal) porque... digamos que ella era menor de 
edad…Ellos la trataron bien... porque era la cázula de todos estos allí. Ella fue súper bien tratada.  Y 
cuando fue internada, la trataron mucho mejor porque era menor de edad. Yo creo es porque era 
menor de edad y la trataron con delicadeza. - Monica 

O parto da filha de Monica foi vaginal. Sua presença foi um fator para assegurar que sua 

filha tivesse um parto normal. Ela teve suas duas filhas em casa e tinha muito conhecimento do 

processo, então foi um apoio importante para sua filha durante todas as etapas do trabalho de parto. 

Ela teve que ficar o tempo todo com sua filha, por causa de sua idade. 

Sam: ¿Y en el parto?... 
Monica: Parto normal porque yo estuve ahí… como era menor de edad estuve todo el tiempo con 
ella. Hasta después de tener el bebé seguía con ella... grudada en ella.  No podía irme a mi casa y yo 
fui a cambiar mi ropa y volví a su lado.  

Dois meses depois do parto do seu filho, a filha de Monica teve anemia aguda grave e teve 

que ficar no hospital por várias semanas. Dessa vez, não poderia ficar sempre com sua filha no 

hospital, porque tinha que cuidar do seu neto. Monica foi todos os dias ao hospital com seu neto 

para visitar sua filha, mas não podia ficar por um tempo estendido. A filha de Monica acabou 

passando muito tempo com as enfermeiras no hospital e afirmou que foi tratada com carinho. 

Monica foi auxiliada no cuidado com seu neto pelos pais do pai do bebê, o que foi importante para 

aliviar a carga financeira de Monica, pois ela conseguia fazer seu trabalho remunerado enquanto 

eles ficavam com seu neto. Infelizmente, não foram orientadas pelos profissionais de saúde do 

hospital sobre as causas da anemia e como trabalhar para preveni-la com dieta. Monica só sabia 

ter sido um problema do pós-parto que ameaçou a vida da sua filha. Felizmente, desde que a filha 

de Monica saiu do hospital, ela nunca mais teve um problema recorrente com a anemia. 

Sam: ¿Y ella se recuperó bien (do parto)? 
Monica: Sí. 
Sam: ¿Pero ella volvió para el hospital dos meses después? 
Monica: ...Claro. 
Sam: ¿Qué pasó? 
Monica: ...Dijeron que ella tenía mucha anemia. No sé de eso, de dónde viene... pero anemia, porque, 
anemia…Anemia tenía... por eso fue internada. 



 

184 

 

Sam: ¿Y... cómo trataron la anemia de ella? 
Monica: No sé…los doctores…pero fue atendida bien. A través de medicamentos, porque colocaron 
mucho suero. Entonces, la han tratado bien. 

Quando eu fui entregar uma cópia da nossa entrevista formal para Monica, ela pediu para 

eu encontrá-la em frente ao Templo de Salomão, uma mega-igreja evangélica que também é um 

ponto turístico no Centro de São Paulo. Em frente à igreja, que é ornada com pilares enormes, 

pintada de branco e dourado, há uma praça grande com palmeiras gigantescas. Foi uma manhã de 

domingo ensolarado em um horário entre cultos da igreja. Havia muitas famílias com crianças 

brincando na praça e pessoas tirando selfies em frente à igreja e às palmeiras. Monica comentou 

que seu neto adora brincar naquele espaço de fora da igreja. Mostrei fotos para ela do meu filho e 

falamos sobre a força que é amar filhos. Ela falou que eu tenho que esperar por sentir o amor por 

um neto. Monica disse que seu neto trouxe muita alegria para sua família e que agora tem uma 

leveza na casa que não tinha antes. Ela afirmou que tudo seria diferente se ela e sua filha não 

tivessem o apoio que têm. Quando o pai do seu neto fez dezoito anos, ele voltou para Bolívia para 

se inscrever no exército. Ele ainda envia pensão para a filha da Monica.  Os pais do pai também 

ajudam financeiramente no cuidado do neto e às vezes o levam para ficar na casa deles durante os 

fins de semana. Monica ainda trabalha na costura como autônoma em casa e agora recebe Bolsa 

Família. 

Sem o apoio financeiro e apoio no cuidado do seu filho, a filha dela provavelmente iria ter 

que desistir dos seus estudos. Monica relatou sorrindo que sua filha mais jovem, mãe do seu neto, 

começou a estudar para ser enfermeira. Ela se inspirou no cuidado que ela recebeu de enfermeiras 

durante sua gravidez, no seu parto e durante sua emergência pós-parto. Ela quer ser essa 

profissional importante para outras pessoas.  

A história da gravidez e a nova maternidade da filha adolescente da Monica demonstram 

como apoios mínimos como pensões de pais e o Bolsa Família podem melhorar as chances de 

sobrevivência e sucesso para mães adolescentes e para as pessoas responsáveis para com elas 

(neste caso, Monica) também. Além disso, revela como receber cuidado em saúde humanizada 

pode inspirar outras pessoas a seguirem nesta linha de respeito e compromisso, como no caso da 

filha de Monica, que vai estudar enfermagem.  

É importante ressaltar que nunca foi uma dúvida que a filha de Monica e Monica seriam as 

cuidadoras principais do bebê e que a carga financeira principal seria delas também. Enquanto 

Monica tinha medo da possibilidade da sua filha não conseguir terminar seus estudos por conta da 
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maternagem, isso nunca foi uma incerteza para o pai do menino. Quando o pai do menino fez 

dezoito anos, ele tinha como voltar para Bolívia e se inscrever no exército (algo que ele fez para 

avançar na sua carreira, não por falta de opção), e apenas tinha que enviar uma pensão mínima que 

os pais dele seguiram complementando.  

Monica falou que sua filha teve sorte, porque muitas mães solteiras imigrantes bolivianas 

que ela conhece não recebem uma pensão (como foi o caso de Monica, quando seu marido morreu). 

Ela afirmou que uma dificuldade para mães solteiras imigrantes receberem pensões é que muitos 

dos homens possuem um trabalho informal e/ou não ganham muito. Outro problema é que às vezes 

os pais ausentes voltam para Bolívia, o que faz com que a solicitação de pensão seja uma questão 

internacional, algo que complica e às vezes impossibilita o processo. Enquanto a carga emocional, 

mental, física e financeira das maternagems de Monica e da sua filha não anulam a alegria e a 

leveza que o menino traz para sua família, por outro lado é necessário destacar como a divisão de 

gênero no cuidado segue prejudicando a saúde das mulheres, as opções de escolha na vida das 

mulheres e o uso de tempo em geral das mulheres.  

 

3.2.9 Maternagem transnacional 

Além da maternagem estendida e aumentada por virar avó cuidadora, mulheres imigrantes 

também podem acabar praticando a maternagem transnacional. Muitas mulheres migrantes são 

obrigadas a deixarem os seus filhos no seu país de origem ao cuidado de outros familiares enquanto 

fazem trabalho remunerado em outro país, o que alguns autores designam “maternagem 

transnacional” (Hondagneu-Sotelo e Avila, 1997) e “cadeias globais de assistência” (Hochschild, 

2000). A vida das mulheres dentro das famílias, sociedades, e as nações está sendo transformada 

pela sociedade contemporânea e por suas tendências econômicas. Globalização, a feminização da 

migração e a interseção de papéis tradicionais e novos de gênero estão implicados em noções 

contemporâneas de maternidade. A relação entre a mulher e seus papéis de mãe, bem como as 

formas com que mulheres trabalhadoras transnacionais vivenciam e negociam suas identidades 

como mães, engloba uma ampla gama de atividades físicas, emocionais, sociais e econômicas que 

contribuem para o cuidado (Chavkin e Maher, 2010). Parreñas (2001) afirma que o uso do termo 

"transnacional" ilustra como vários campos sociais, um dos quais é a família, operam através da 

circulação regular de bens, recursos, indivíduos e informações através das fronteiras nacionais.  
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Segundo Ramos (2010), essa condição de viver a maternidade transnacional tem implicações 

psicológicas, sociais, e familiares significativas, especialmente para as mães e as crianças.  

Por questões econômicas, uma das minhas interlocutoras, Melisa, optou por praticar a 

maternagem transnacional. Quando conheci Melisa, ela tinha trinta e três anos e havia mudado 

para São Paulo oito meses antes. Ela tinha cinco filhos, mas os quatro filhos mais velhos (com 

dezoito, quinze, treze e onze anos) ficaram na Bolívia quando ela migrou para a periferia de São 

Paulo, com o objetivo de trabalhar na oficina da sua cunhada. Seus filhos são de três homens 

diferentes e ela não tinha filhos com seu marido atual na época da nossa entrevista. Sua filha mais 

velha tinha recém descoberto que estava grávida. Sua filha mais jovem, com sete anos, havia 

migrado com Melisa e seu marido para o Brasil.  

Os filhos de Melisa, que ficaram na Bolívia, moravam entre as casas dos seus pais e das 

suas avós (paternas). Melisa trabalhava horas exaustivas na oficina, seis dias por semana, para 

poder enviar dinheiro destinado ao cuidado dos seus filhos. Melisa trabalhava tanto que ela e o 

médico da UBS dela afirmaram que o trabalho estava afetando sua saúde. Também estava muito 

aflita por não estar com sua filha mais velha, que estava grávida. Ela se sentia angustiada por não 

estar com a filha, tal como elas sempre estiveram próximas antes da sua migração, e afirmou que 

as saudades da sua filha tinham impacto em sua saúde fragilizada também: 

…aquí, mayormente, estamos allí en el trabajo…y… trabajamos desde las siete de la mañana ya 
descansamos a las doce hasta la una. Trabajamos de la una hasta las seis. De las siete trabaja hasta 
las diez. Y esto, me dijo el doctor, igual estoy muy estresada, digamos, puede ser por el trabajo una. 
Otra porque extraño a mi hija y estoy incómoda sin ella, digamos, ¿no? Como no mayormente, 
nunca estaba lejos de ella, desde que era chica. Y eso me ha cambiado bastante mi salud. - Melisa 

 
Além do apoio financeiro que Melisa enviava para garantir o cuidado dos seus filhos, 

Melisa ficava em contato constante com seus filhos na Bolívia pelo WhatsApp. Ela relatou que 

para cuidar da saúde deles de longe, ela principalmente aconselhava eles sobre quais alimentos 

deviam preparar e comer para uma boa saúde.  

Sam: ¿Y cómo es cuidar de la salud de sus hijos de lejos? 
Melisa: Bueno, desde lejos yo les digo que… esto no debe comer, que cocinar…cosas, digamos, 
que nos hacen daño a la salud. Eso, así, yo le hablo porque ellos me preguntan que cocinar, “Ahora, 
a ver, ¿que dice que cocinamos?” Y así yo les digo a ellos. “Haz un arrozito así, sin aceite. Haz una 
pechugita de pollo igual a la plancha. Haz ensaladita, unas papitas hervidas.” Así, así yo le hablo. 
Le hablo todos los días casi mayormente para que ellos…pueden alimentarse. 
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De acordo com Chib et al. (2014), as mães transnacionais frequentemente utilizam 

ativamente os celulares como uma ferramenta para negociar e redefinir identidades e 

relacionamentos que criam fissuras em suas auto-identidades como mães.  Apesar de Melisa estar 

distante deles, a mãe sentia uma responsabilidade no sentido de resolver os problemas de saúde 

dos seus filhos. Ela enviava dinheiro várias vezes para comprar remédios e pagar consultas 

médicas para eles, mas, ao mesmo tempo, também foi uma angústia para ela nem sempre poder 

resolver seus problemas de saúde com conselhos. Melisa relatou que quando ela não sabia como 

resolver um problema de saúde, ela normalmente procurava as respostas online para relatar a seus 

filhos, mas infelizmente, às vezes por conta da carga horária pesada do seu trabalho na costura, ela 

nem tinha tempo para fazer isso. Ela também se preocupava de que sua ausência física estava 

afetando negativamente a saúde de seus filhos:  

Por ejemplo, mi hija me pregunta, “¿Porque, cuando me baja la menstruación, no tiene ganas de 
comer y me duele el estomago?” Y le dije, “Yo no sé por qué.” Dice que ella no come. No le da 
hambre cuando está con su menstruación. Pero la verdad es que no sé por qué. Y le dije que iba a 
buscar en el internet, pero no he podido buscar todavía. Y eso va así… como ella, digamos… vive 
lejos, ¿no ves? Dice que desde que yo me he venido, ha cambiado su forma de ser, su salud, ¿no? 
Sobre todo que ella, digamos… come diferente, este y la otra se siente mal, un poco mal. 
Porque tiene mucho dolor de cabeza y le digo yo que no sé por qué. No sé porque, digamos, le duele 
eso, ¿no? Y me dice ella que tenemos que comer de desayuno, como yo le daba, no más desayuno. 
Pero ya, ahora como su papá tiene otra mujer es diferente. Es muy diferente, digamos… 

 

Melisa lamentava a falta de controle que ela tinha sobre quem cuidava de uma das suas 

filhas enquanto estava fora da Bolívia. A filha dela ficou com seu pai, mas enquanto Melisa morava 

no Brasil, o ex-companheiro dela começou a namorar e coabitar com uma nova mulher. Com os 

papéis assumidos de gênero no cuidado, essa mulher nova assumiu toda a preparação de comida 

na casa. Melisa falou que essa mulher não dava comida no café da manhã e isso talvez pudesse 

implicar em problemas de saúde para sua filha. De acordo com Parreñas (2010), a migração 

transnacional muitas vezes resulta em maior sentimento de negligência entre crianças 

simplesmente porque elas não recebem cuidados convencionalmente. O cuidado proporcionado 

pelas mães à distância é dado por outras pessoas (principalmente mulheres). De perto é percebido 

como "não suficiente" pelas mães transnacionais, pelos filhos e pelo resto da família. Além disso, 

Parreñas argumenta que essa resistência facilita a rejeição dos homens ao trabalho de cuidado, que 

por sua vez agrava as dificuldades que as crianças enfrentam quando suas mães migram. 
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Para Melisa tentar resolver os problemas de saúde dos seus filhos, muitas vezes, ela apenas 

podia criar hipóteses sobre o que seria a causa de ou qual o remédio para o problema e esperar que 

a cuidadora fisicamente presente pudesse aliviar a doença ou condição.  Depois de ficar doente, 

seu filho de onze anos, que estava na casa do seu pai, foi morar com sua avó paterna. Melisa 

discordou do diagnóstico que a avó paterna fez, em relação ao problema de saúde detectado, mas 

como ela não estava presente, Melisa se sentia impotente e apenas podia insistir com seu filho que 

ele tinha que comer mais:  

...Es muy difícil cuidar de ellos desde acá, ya. Por ejemplo, mi hijo ahorita está enfermo. La anterior, 
mi hija, la segunda, se enfermó igual. Le agarró la abuela, que dice que es una cosa, pero no es 
eso…Y ahorita está así mi hijo, y él dice, “No quiero comer. No quiero. No me da hambre.” Pero 
yo le digo que tiene que comer, por su bien y por su salud, y si él come, digamos, se va a sentir 
mejor más rápido. Es eso. Lo que da ahorita por ejemplo te dije, con esa angustia, como están allá, 
y…. eso lo que me tiene ya así, ahorita. 

 
A impossibilidade de poder participar no cuidado dos seus filhos fisicamente em conjunto 

com as horas excessivas de trabalho e problemas de saúde causaram muita angústia à Melisa. Ela 

queria voltar para a Bolívia com o objetivo de apoiar sua filha que estava grávida e cuidar do seu 

futuro neto e de seus filhos que ficaram lá. A justificativa para Melisa e seu marido se mudarem 

para São Paulo foi para juntar dinheiro, a fim de terem uma vida melhor na Bolívia depois. 

Infelizmente, eles apenas conseguiram começar a poupar dinheiro nas semanas recentes antes da 

nossa entrevista (depois de oito meses no Brasil). Porque, ao chegarem no Brasil, permaneceram 

enviando muito do dinheiro que ganharam na oficina para o cuidado dos filhos de Melisa, que 

ficaram doentes. Apesar de ela não ter muito dinheiro guardado até o dia da entrevista, ela tinha 

muita vontade de voltar para sua família na Bolívia.  

Sam: ¿Tiene ganas de volver (a Bolívia)? 
Melisa: La verdad, sí. Por una parte, sí, digamos. Quiero volver por ellos. Pero acá, digamos, mas, 
digamos, mas que acá, nos estamos empezando ahorrar ya. De los meses que estamos acá, ya no es 
mas de ahorrar, yo y él (seu marido), y le mando a ellos. Pero, la verdad es yo quisiera volver. 

Em janeiro de 2019, Melisa voltou para Bolívia com o intuito de celebrar o ano novo com 

todos seus filhos e para estar com sua filha mais velha durante o parto do seu neto. Melisa falou 

que planejava voltar ao Brasil, quando chegou na Bolívia. Porém, em agosto de 2019, ela afirmou 

que não voltaria ao Brasil. Melisa, que recentemente na Bolívia foi diagnosticada com arritmia 

cardíaca, falou que seu coração não aguentaria mais a carga horária de trabalho duro da oficina, 

em conjunto com a distância de quatro dos seus filhos e agora um neto.  
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3.2.10  A maternagem e a história pessoal de cuidado 

Segundo Kleinman (2015), o cuidado é uma experiência na corporalidade, tanto para a 

cuidadora quanto para quem o recebe. Enquanto a percepção de cuidado é gerada através da 

experiência, Kleinman também enfatiza que a qualidade do cuidado tem tanto a ver com essa 

experiência quanto com as dimensões institucionais, tecnológicas e financeiras. Muitos fatores 

afetam as percepções e a prática do cuidado da maternagem. Um fator importante é a história 

pessoal da mãe com o recebimento de cuidado na infância, na adolescência e como adulto.  

Angela é da cidade de La Paz e é uma de seis filhas da sua mãe solteira. Angela teve que 

parar de estudar com 12 anos por questões financeiras da família e começou a trabalhar, fazendo 

trabalhos informais em muitas áreas. Com 16 anos, ela ficou grávida e teve seu primeiro filho com 

17 anos. Se casou com o pai do bebê: 

Mi mamá era papá y mamá para mí. No me daba esos... No me alcanzaban los recursos para seguir 
estudiando, entonces yo me (começou a trabalhar e casou) … Pensando que iba a tener un futuro 
mejor con marido. Pero, no era así… Y ha sido diferente. - Angela 

 
Angela engravidou três vezes. Ela teve dois filhos com dois anos e meio de diferença e 

pouco tempo depois de ter seu segundo filho, sofreu um aborto espontâneo de uma filha, quando 

estava grávida de vinte e quatro semanas. O marido de Angela era alcoólatra e Angela falou que 

ele era abusivo, especialmente quando estava bêbado. Ela se separou do seu agora ex-marido no 

final de 2008. Seu ex-marido ficou com seu filho maior, Ramón, e ela ficou com seu filho menor, 

Felipe. Depois do divórcio, Angela não conseguia achar um trabalho estável e estava com muita 

dificuldade de pagar o aluguel de uma casa e a escola do seu filho menor. O ex-marido dela ainda 

tinha poder econômico sobre ela e seguiu abusando dela emocionalmente. Nessa época precária, 

um homem do seu bairro ofereceu um emprego em uma oficina em São Paulo para Angela e para 

uma de suas irmãs. O homem falou que elas não teriam que pagar aluguel nem sua comida, daí 

poderiam juntar dinheiro. Angela fez um acordo com seu ex-marido e decidiram que ela enviaria 

dinheiro para pagar a comida e a escola dos seus dois filhos enquanto ela trabalhava na oficina e 

poupava dinheiro para trazer seus filhos para o Brasil, a fim de morar com ela.  

Infelizmente, Angela e sua irmã foram vítimas de tráfico de pessoas e ao chegarem em São 

Paulo elas não tinham permissão de sair da oficina onde elas moravam. Muitas vezes, foram 

forçadas a trabalhar das sete horas da manhã até uma hora da manhã. Depois de quatro meses lá, 
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Angela e sua irmã fugiram para outra oficina não regularizada onde, segundo Angela, as condições 

de trabalho eram dignas e ela conseguiu poupar dinheiro e regularizar seu status migratório. Depois 

de dois ou três anos no Brasil (ela não estava segura sobre quanto tempo), Angela conseguiu um 

emprego CLT em uma oficina registrada, com donos de ascendência coreana. Ela alugou um 

quarto em uma casa no centro de São Paulo no Brás e voltou para Bolívia com o objetivo de trazer 

Ramón, já com 16 anos, de volta para São Paulo. Depois de mais alguns meses, Angela voltou 

para a Bolívia de novo para trazer Felipe, de 14 anos, para São Paulo.  

Ramón não queria estudar na escola no Brasil e Angela falou que como ele já tinha 16 anos 

e era quase adulto, ela não podia insistir com ele em seguir com os estudos. Felipe falou que queria 

estudar na escola do Brasil. Porém, ao iniciar seus estudos na escola pública, ele enfrentou muitas 

dificuldades por não falar português e decidiu que não queria estudar mais. 

Angela: … He trabajado afuera por coreanos. Tenía mi cuarto pequeño alquilado. Allí llegaron mis 
hijos. 
Sam: ¿Y ellos se quedaron en tu cuarto? 
Angela: Sí. 
Sam: ¿Entonces ellos fueron para la escuela aquí en Brasil? 
Angela: Aquí, no… No les gustó… 
Sam: ¿Pero ellos intentaron estudiar aquí? 
Angela: Yo… el mayor no quería. El menor quería. Yo le he hecho inscribir. Se ha pedido una vaga, 
pero ha ido poco tiempo. 

Em vez de ir para a escola, Angela falou que seus filhos ficavam no quarto que ela alugou 

enquanto ela ia trabalhar.  

Sam: ¿Cómo era cuidar de ellos (seus filhos) cuando ellos llegaron? 
Angela: Cuando ellos llegaron… pues como ya eran grandes (com 16 anos e 14 anos), no era de 
cuidarlos. Yo les dejaba su comida o había comida allí y se preparaban, ¿no? Estaban en casa. 
Llegaba, descansaba, preparaba la cena. Cenaban, descansaban y al día siguiente yo fui a trabajar y 
ellos se quedaron en casa. 

Os dois filhos ficaram entediados por ficarem somente no quarto de Angela durante o dia.  

Angela falou que eles decidiram que queriam aprender a costurar. A irmã de Angela tem uma 

oficina irregular no mesmo bairro em que ela mora, em São Paulo. Os filhos começaram a aprender 

a costurar e trabalhar na oficina de sua irmã . Angela falou que eles não podíam trabalhar na mesma 

oficina onde ela trabalhava, porque seria ilegal. Ela trabalhava numa oficina registrada e como não 

eram adultos, legalmente, o trabalho dos seus filhos seria considerado trabalho escravo infantil.  

… fueron donde está mi hermana… Allí fue donde ha aprendido a costurar mi hijo (o filho menor), 
poco a poco. Y él le ha gustado la costura, así me dijo… para llevarle a mi mismo trabajo no podía 
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porque era menor de edad. Y no tenía documento. Entonces no daba para llevarle a mi mismo 
trabajo. - Angela 

Ramón voltou para a Bolívia um ano depois de ter chegado em São Paulo, pouco após 

começar a aprender a costurar na oficina da irmã da Angela. Angela falou que Ramón nunca se 

acostumou com o Brasil e não gostou da língua portuguesa, nem de costurar. Depois de menos de 

dois anos trabalhando na oficina da irmã de Angela, com 16 anos de idade, Felipe decidiu se mudar 

para morar numa oficina irregular na Zona Norte de São Paulo, fora da casa da Angela. Ela falou 

que Felipe fez o que ele queria e ela não poderia ter feito nada.  

Sam: Y tu hijo (Felipe) que se quedó aquí (São Paulo), ¿Él salió de la casa con qué edad? 
Angela: Él salió a los 16 años. Él fue a trabajar… con otra persona. 
Sam: ¿Y él que escogió eso? 
Angela: Él escogió. Escogió. Él decidió esto… Quería independizarle, tener dinero. 
Sam: ¿Cómo fue cuando salió de casa? 
Angela: Sí, bueno, yo le hablé, yo dije que no, que puede estar aquí. Pero él ya…ya había decidido. 
Tampoco yo podía convencerle.  

A prática do cuidado, de Angela para com seus filhos, tinha muito a ver com sua história 

pessoal com o cuidado. Por questões econômicas de sua família durante sua infância, Angela teve 

que “virar adulta” muito jovem e parou de estudar com doze anos para procurar um trabalho 

remunerado. Ela já tinha trabalhado exclusivamente por quase cinco anos e engravidou, depois se 

casou antes de ser adulta legalmente. Para Angela, quando seus filhos chegaram ao Brasil com 

quatorze e dezesseis anos, já eram basicamente adultos, na visão dela. Uma vez, quando eu 

perguntei como foi quando Felipe se mudou para fora da casa dela (com dezesseis anos), ela 

respondeu que, quando ela tinha a idade dele, ela já estava grávida do seu irmão, trabalhando e 

morando fora da casa da sua mãe. Ela falou que se ele quisesse trabalhar e poupar dinheiro, 

contanto que não estivesse andando nas ruas drogado nem nada do tipo e tivesse onde ficar, isto 

significava que ele estava bem.  

Nos anos 1990, Sharon Hays (1996) concebeu o termo “maternagem intensiva” para dar 

nome à crença cada vez mais comum de que as boas mães deveriam, antes de tudo, ser cuidadoras 

e deveriam investir grandes taxas de tempo, dinheiro, energia e trabalho emocional na criação 

intensiva dos filhos. A tenacidade da ideologia da maternagem intensiva tem sido bem 

documentada (Lemes, 2018; Campos, 2002; Oliveira e Marques, 2020; Ennis; 2014; Hallstein, 

2016; Faircloth, 2009). Esta inclui vários tipos de trabalho: trabalho reprodutivo, trabalho 

educativo, trabalho em cuidado e trabalho de manutenção doméstica. De acordo com Elliot et al. 



 

192 

 

(2015), a maternagem intensiva é codificada como sendo de classe branca e média. A maioria da 

produção acadêmica sobre a maternagem intensiva tem se concentrado nas mães de classe média 

e alta e tende a caracterizá-la como algo frívolo e excessivo. 

Várias das mulheres imigrantes bolivianas mães que eu entrevistei abraçam e realizam a 

maternagem intensiva na ausência de maiores apoios sociais para a educação e criação dos seus 

filhos. Ao mesmo tempo, elas enfrentam barreiras estruturais que tornam difícil demonstrar ao 

mundo exterior que são “boas mães”. Suas histórias ilustram assim as profundas contradições e 

desigualdades embutidas na ideologia da maternagem intensiva. As mães se dedicam à 

maternagem intensiva utilizando os recursos disponíveis. Embora, os resultados dos seus esforços 

não sejam reconhecidos como formas de cultivo exemplar de crianças em comparação, por 

exemplo, com o pagamento de cursinhos preparatórios para a faculdade, a preparação apenas de 

comida orgânica e aulas de inglês. Sua maternagem envolve em grande parte o combate aos 

perigos, indignidades e imprevisibilidade da pobreza, do racismo, da xenofobia, de discriminação 

linguística e do sexismo. A maternagem de Angela foi profundamente afetada por sua história e 

pelas vulnerabilidades estruturais que ela enfrentou, tais como: a escolaridade limitada, a pobreza, 

um ex-marido abusivo, uma história com tráfico humano, a maternagem transnacional, barreiras 

linguísticas, experiências com xenorracismo e a falta de conhecimento dos recursos inclusivos para 

adolescentes imigrantes no seu país receptor. 

Em vez de ser universal, a maternagem intensiva é uma forma hegemônica de maternidade, 

que não é viável para muitas, ou ao menos para a maioria das mulheres praticarem (Arendell, 

2000). Além disso, a ideologia da maternidade muda com o tempo, com as mudanças sociais, 

históricas, políticas e econômicas. Portanto, as contradições culturais da maternagem variam entre 

as mães. O fato de Felipe ter saído da casa de Angela aos dezesseis anos para trabalhar, morar em 

uma oficina irregular e ganhar seu próprio dinheiro, para algumas, pode parecer um fracasso na 

maternagem. Dado seu contexto sociocultural e econômico, o fato de que Felipe tinha (segundo 

Angela) um trabalho estável e não estava morando na rua ou participando do que para ela eram 

atividades moralmente condenáveis, como o uso de drogas ilícitas, implica que ele é um adulto 

responsável, como ela era na sua idade. 
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3.2.11 Mãe como alvo de cuidado 

Depois que Felipe se mudou para outra oficina, a relação entre Angela e ele ficou mais 

distante. Quando conheci Angela, em abril de 2018, um pouco mais de dois anos após ele ter saído 

da casa da Angela, ela não havia visto Felipe por muitos meses e parecia que isso era uma angústia. 

Durante seu tratamento, Angela estava fisicamente fraca por conta da sua doença e às 

vezes, por conta do tratamento dela. Precisava receber cuidado, tais como: limpeza de casa; alguém 

para fazer a preparação e compra de comida; alguém para ficar em casa com ela caso ela tivesse 

alguma emergência. Em junho de 2018, quando Felipe tinha 19 anos, depois de que Angela havia 

parado o tratamento biomédico do seu câncer de útero e decidiu se tratar em casa (antes da 

hemorragia grande que a fez decidir a voltar ao tratamento biomédico), a irmã de Angela, que 

mora em São Paulo, ligou para Felipe e insistiu com ele que ele deveria se mudar de volta para a 

casa da mãe para ajudar a cuidar dela. Felipe decidiu morar com Angela novamente e ela ficou 

muito contente com isso. Felipe começou a trabalhar numa oficina irregular mais perto da casa da 

Angela e ficou no quarto alugado dela com ela.  

Sam: ¿Y porque tu hijo decidió mudarse para vivir contigo? 
Angela: Por la enfermedad que tengo. También le ha hablado mi hermana de aquí y “De hecho, tu 
mamá está viviendo así, solita. Cualquier cosa le puede pasar. Ella está con este tipo de hemorragia. 
Cualquier cosa le puede pasar.” Y todo eso. Pero él así mismo ha decidido venir para vivir conmigo. 
Ahora está bien. Me habla, hablamos, conversamos, reímos. 

 

Angela falou que Felipe não estava em casa para “cuidar” dela, mas principalmente para 

fazer companhia e assegurar que ela não ficasse muito tempo sozinha, no caso dela ter uma 

emergência em relação a sua doença. Essa foi a situação, já que foi ele quem acompanhou Angela 

para o Hospital Central quando ela teve uma hemorragia grande uma noite e teve que se internar 

no hospital. Também durante um período em que Angela fez tratamentos de radioterapia de noite 

(fora do horário de trabalho), Felipe a acompanhou várias vezes. Felipe ficou junto de Angela uma 

vez, quando ela me encontrou no Brás para eu poder ajudá-la com o acesso ao INSS. Felipe fazia 

companhia para Angela, a irmã de Angela fazia comida para ela e sua sobrinha a visitava com 

frequência durante o dia, para entregar a comida e ajudar com a limpeza da casa. Angela recebeu 

resultados de exames médicos no início de 2019, que não detectaram mais câncer no seu corpo. 

Poucos meses depois, Felipe saiu da casa de Angela e voltou a morar em uma oficina.  
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O trabalho do cuidado é frequentemente assumido como uma extensão do que as mulheres 

devem fazer naturalmente e do que os homens raramente precisam fazer. O trabalho do cuidado 

está profundamente ligado socialmente à feminilidade (Bracke et al., 2008; Misra e Budig, 2007; 

Küchemann, 2012; Hirata, 2020). Sendo assim, o gênero é uma categoria estruturante, já que o 

papel de cuidar é naturalizado nas mulheres, tanto no ambiente familiar quanto nos âmbitos público 

e de trabalho. As revisões feministas da teoria psicanalítica têm se concentrado na construção 

social da maternidade sob condições de domínio masculino. Elas revelam a centralidade da 

parentalidade feminina e do trabalho do cuidado em geral na estruturação psíquica da identidade 

de gênero. Pesquisadoras como Gayle Rubin (2011) e Nancy Chodorow (1999) demonstram o 

quão complexo e profundamente "não natural" é o processo social de criação de seres com gêneros. 

Esse processo tem implicações entre os gêneros no espaço público e no mundo de maneira mais 

ampla. Sendo assim, ele tem um profundo impacto nas relações sociais dentro das famílias.  

No caso das famílias, o parentesco também está envolvido na atribuição e negociação das 

obrigações morais de cuidado. Segundo Cunill et al. (2017), teorias clássicas apresentam o 

parentesco como estruturas organizacionais da reprodução social, sem levar em conta como o 

parentesco administra uma grande parte dos cuidados prestados pelo ser humano.  

No caso da organização do cuidado de Angela durante seu tratamento de câncer, o cuidado 

praticado por Felipe sempre cabia dentro dos papéis de gênero. Ele a acompanhava e ele a protegia. 

A limpeza e a preparação de comida foram os trabalhos da irmã e da sobrinha da Angela. Segundo 

Cunill et al. (2017), muitas vezes, quando um homem de uma família faz parte do trabalho de 

cuidado físico (e não econômico) de uma mulher adulta, a organização do cuidado da mulher toma 

a forma de um mosaico em que o cuidado é divido por todas as pessoas possíveis da família. Cunill 

et al. também afirmam que o cuidado masculino normalmente se justifica com a lógica da 

reciprocidade e a percepção do cuidado como um dom que nos obriga a devolver o cuidado para 

o cuidado. Sendo assim, cuidar é exercer um parentesco, no caso de Felipe para Angela, da relação 

filial. Enquanto o acompanhamento e a convivência com Angela foram fatores indispensáveis para 

seu cuidado médico e psicológico durante esta época precária de sua vida, Angela nem gostou de 

dizer que Felipe participava no cuidado dela. Para Angela, ele fazia companhia. Sendo assim, a 

relação mãe cuidadora/filho cuidado não foi mudada.  

Para Angela, seu trabalho de cuidado como mãe dos seus filhos não acabou apesar de seus 

filhos não morarem mais com ela. Ela sentia muita angústia sobre a possibilidade de ela morrer 
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por causa do câncer, principalmente porque não queria deixar seus filhos sem sua mãe. Ela sempre 

ligou para seus filhos para assegurar que estavam comendo bem. Ela recém havia ganho uma neta 

do seu filho mais velho na Bolívia e queria poder aconselhar e apoiar seu filho na criação dela.  

Sam: ¿Y cómo era ser madre en esta época (Durante o tratamento de câncer)? 
Angela: Un dolor. Querer… Pensar que les ibas a dejar a tus hijos… porque perder a una mamá es 
difícil. Yo perdí a mi mama, pero ya estaba mayor. Yo tuve mi pareja, tuve mis hijos. Pero hasta 
ahora, me hace falta mi mamá…Pensaba en mis hijos, por lo menos… (hoje em dia) le llamo, le 
pregunto cómo está, si ha comido o si no ha comido. Pero, no iba a estar, no iba a estar y me 
pregunto, ¿que va a ser? Mis hermanas, yo sé que le iban un rato a apoyar, pero es un rato no más. 
Eso. 

Segundo Kleinman (2015) o cuidado é relacional e recíproco. Pode ser pensado, em um 

sentido antropológico, como uma troca de presentes (de dádiva). Nessa troca (moral, emocional e 

física), o dom da necessidade humana de assistência para aliviar o sofrimento e suas respostas aos 

cuidados prestados é retribuído pelo dom do reconhecimento e da afirmação. Quando complicamos 

a noção de cuidado com as expectativas sociais e culturais de gênero e, mais especificamente da 

maternagem, vemos o peso do cuidado sobre os ombros das mulheres. Vemos também o 

sentimento de culpa e a negociação que as mães muitas vezes enfrentam quando têm que aceitar 

ou pedir cuidado de outras pessoas quando não podem prestar o tipo de cuidado que a sociedade e 

a cultura atribui como trabalho para elas.  

Neste capítulo, através das experiências relatadas e observadas das minhas interlocutoras 

na maternagem, mostrei a grande abrangência do trabalho em cuidado dessas mulheres e como a 

migração, os papéis de gênero, as histórias pessoais e o contexto de trabalho e moradia afetam a 

prática e a natureza de cuidado, bem como a construção de redes de apoio. Na primeira seção deste 

capítulo, mediante os relatos das minhas interlocutoras sobre suas experiências em cuidados em 

saúde pré-natais, no parto e no pós-parto, documentei o peso e o impacto do trabalho reprodutivo 

para esse grupo. Por detalhar as barreiras enfrentadas pelas mulheres imigrantes para terem acesso 

a cuidados pré-natais, do parto e cuidados pós-parto humanizados, demonstrei a necessidade de 

políticas e mudanças para garantir que programas e iniciativas de promoção dos cuidados em saúde 

humanizados atinjam e sejam efetivos para mulheres imigrantes bolivianas. Também, por meio de 

exemplos de experiências positivas em cuidados de saúde pré-natal, parto e pós-parto, mostrei o 

impacto de cuidados culturalmente respeitosos e humanizados nos resultados em saúde maternal, 

física e mental.  
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Na segunda seção, abordei os temas abrangentes de conceitos de cuidado e apoio na 

maternagem, por meio de diferentes assuntos recorrentes, que apareceram ao longo do meu 

trabalho de campo. Por examinar a negociação que muitas mulheres imigrantes bolivianas têm que 

fazer entre trabalho remunerado e trabalho de cuidado dos filhos e por olhar questões da divisão 

de trabalho em casas e oficinas de costura, foi possível ver o impacto do trabalho não pago na vida 

das mulheres e como a organização de muitas casas e oficinas afetam o cuidado das crianças. 

Por discutir o cuidado não pago, emergiu a questão da preparação da comida que deu a 

oportunidade de observar o impacto da migração na alimentação e o acesso a comida nutritiva. Em 

seguida inclui relatos sobre a acessibilidade das escolas e creches para famílias imigrantes e como 

experiências negativas ou positivas nas escolas podem impactar no trabalho do cuidado feito por 

mulheres. Ao examinar a educação formal das crianças, foi importante tocar na questão das línguas 

faladas em casa, entre as mães e seus filhos, e mostrei como os profissionais nas escolas muitas 

vezes tinham bastante influência sobre esse processo. Foram abordados os impactos importantes 

do bilinguismo e multilinguismo nas famílias imigrantes e a necessidade de políticas que 

contemplem crianças imigrantes, bem como a importância das línguas nativas das famílias nas 

escolas. 

Posteriormente, foi discutido como as minhas interlocutoras que viraram mães solteiras 

depois de migrar construíram suas redes de apoio emocional e no cuidado. Em seguida, foi visto 

o significado da igreja, bem como de outras instituições religiosas na rede de apoio e na construção 

de comunidade para muitas mulheres imigrantes bolivianas. Também demonstrei como a falta de 

iniciativas públicas para promover a inclusão de imigrantes nos serviços públicos (especialmente 

fora do Centro de São Paulo) faz com que instituições religiosas às vezes sejam as únicas opções 

em termos de recursos para imigrantes.  

Logo após, abordei condições e identidades específicas que algumas mães vivenciam. 

Foram vistas as experiências de Monica e sua filha quando a adolescente engravidou e Monica 

virou avó e o processo de garantir o suporte e a saúde da filha de Monica e neto. Também foram 

examinadas as experiências de Melisa na maternagem transnacional e as dificuldades que ela 

enfrentou no cuidado dos seus filhos que ficaram na Bolívia. Para concluir, através dos relatos de 

Angela, foi feito um aprofundamento acerca dos efeitos da história pessoal com o cuidado na 

prática da maternagem, bem como uma reflexão sobre como foi o cuidado de Angela por seus 

familiares durante seu tratamento de câncer.  
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O cuidado nunca é sem algum custo. Os custos da prestação de cuidados, que recaem 

desproporcionalmente sobre as mulheres, incluem oportunidades perdidas em educação, em 

emprego e em ganhos, em participação política, em tempo de lazer e às vezes na possibilidade da 

cuidadora mesma receber cuidado necessário. A palavra "cuidado" é usada todos os dias e está 

carregada de tons morais relativos tanto ao dever quanto ao amor (Esquivel, 2014) e é vinculada 

com a maternidade, inextricavelmente. No caso das minhas interlocutoras bolivianas na Grande 

São Paulo, a migração afetou profundamente sua maternagem e apresentou diferentes desafios 

para praticar a maternagem do jeito que queriam e precisavam. A migração também muitas vezes 

criou oportunidades para aprender sobre jeitos diferentes de cuidar; criar vínculos com pessoas e 

instituições diferentes e especiais; receber cuidado e apoio de pessoas das suas novas redes de 

apoio; ter mais segurança econômica para pagar pelas necessidades dos seus filhos; e ter acesso a 

recursos no cuidado dos seus filhos que não teriam no seu país de origem. 
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4 PACIENTES TÊM QUE SER PACIENTES: O TEMPO E A SAÚDE DAS MULHERES 
IMIGRANTES BOLIVIANAS EM SÃO PAULO 

 

“Todo el SUS es espera, ¿no?” - Participante 6 

Conforme explicitado pela participante 6 do grupo focal, uma das queixas mais frequentes 

das interlocutoras sobre os serviços do SUS foi a espera para consultas (ambas dentro das unidades 

e para encaminhamentos para consultas com especialistas e para realizar tratamentos e exames). 

Este capítulo detalha as experiências de mães imigrantes bolivianas na cidade de São Paulo em 

filas de espera do SUS. Em relação a essa circunstância, é importante ter em mente como os 

conceitos de tempo são culturalmente construídos e como as posições liminares e marginalizadas 

das pessoas imigrantes na sociedade fazem com que o tempo e a espera sejam vivenciados de 

formas diferentes da maneira como vivem brasileiros nativos. Procuro revelar como o desmonte 

do SUS, por meio de cortes de financiamento, má administração e falta de pessoal qualificado 

impacta a vida dessas mulheres imigrantes. Vou demonstrar como a violência estrutural da espera 

afeta no quando, no como e se elas têm acesso a serviços de saúde públicos ou privados. Também 

vou revelar como tal espera impacta a saúde e a qualidade de vida. Vou apresentar as diferentes 

maneiras por meio das quais minhas interlocutoras lidaram com e resistiram às esperas no SUS. 

Finalmente, vou discutir a violência simbólica e estrutural que a espera e a manipulação do tempo 

significam nas vidas desse grupo. 

 

4.1 A Sala de Espera 

O período e o espaço de espera, muitas vezes, foram parte da maioria das experiências das 

interlocutoras deste estudo dentro das unidades do SUS. A maioria do tempo que passei com 

Angela foi em salas de espera, especificamente nas salas de espera dos departamentos de oncologia 

ginecológica e radiologia no Hospital Central. Angela expressou várias vezes o desejo de que eu 

a acompanhasse em suas consultas de oncologia para ajudá-la a entender o que os médicos falavam 

e para fazer perguntas. Para suas consultas de radiologia, ela apenas desejava minha presença para 

fazer companhia a fim de ajudá-la a passar o tempo na espera.  
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Dentro do período de um dia, o máximo de tempo que eu esperei com Angela para suas 

consultas na oncologia foi de três horas e o mínimo foi um pouco mais de uma hora. Todas as 

consultas de oncologia foram marcadas com antecedência. nunca havia alguém disponível na sala 

ou por perto, com quem podíamos consultar e perguntar quanto tempo faltava para a consulta. 

Angela fazia o check-in numa máquina com uma atendente em outro andar, recebia um número e 

depois subíamos e esperávamos a chamada do número por uma máquina eletrônica que indicava 

o número da sala onde deveríamos ir para a consulta.  

No caso do departamento de radiologia, o mínimo que esperei com Angela para a 

radioterapia foi de uma hora e quinze minutos e o máximo foi de quase três horas e meia. As 

consultas com médicos no departamento de radiologia eram marcadas com antecedência, mas para 

os tratamentos diários que ela precisou fazer durante seis semanas, a recepção solicitava chegada 

durante a manhã, ao redor de meio-dia, pela tarde ou de noite, (sem hora específica). Durante a 

terceira e quarta semanas da radioterapia, pediram para ela chegar de noite.  

Não acompanhei Angela durante a noite. Neste caso, ela esperou um pouco menos do que 

de dia, mas sempre mais de uma hora e algumas vezes foi atendida somente depois das 23h. Depois 

dos tratamentos e das longas jornadas, se sentia fraca e cansada. Comentou que em alguns dias 

não chegava em casa antes de uma hora da manhã. Ficava com medo de utilizar ônibus nesse 

horário por conta de assaltos e violência nas ruas. Então ela usava o serviço da UBER, o que saía 

caro, já que estava sem renda durante seu tratamento.  

Certo dia, enquanto esperamos uma consulta junto à oncologia, ela me disse que não queria 

mais fazer os tratamentos de radioterapia na parte da noite. Pensava em não ir mais. Perguntei se 

havia pedido na recepção a mudança da terapia para outro horário. Entretanto, parecia que não 

sentia que era aceitável expressar preferências no âmbito da recepção. Nós duas havíamos 

discutido sobre como as pessoas na área de radiologia pareciam mais receptivas e abertas em 

relação às pessoas que atendiam na oncologia. Depois de eu lembrá-la sobre isso, falou que ia 

tentar conversar sobre sua situação com eles. Angela conversou com a recepção na radiologia, e a 

funcionária mudou os tratamentos dela para a tarde.54  

Os espaços de espera durante a pesquisa variaram entre as unidades do SUS. No caso de 

Angela, os dois departamentos de oncologia ginecológica e radiologia estavam em prédios 

                                                
54 Essa história demonstra a necessidade de flexibilidade em horários de consultas, exames e tratamentos para a 
segurança e saúde de pacientes e a adesão aos tratamentos.  



 

200 

 

diferentes, no mesmo endereço, localizado no Centro de São Paulo. Os dois prédios faziam parte 

de um hospital escola, o Hospital Central. Sempre havia estudantes da escola de medicina 

passando, falando e muitas vezes acompanhando as consultas. Na sala de espera da oncologia 

ginecológica, sempre foi difícil achar um lugar para sentarmos e a maioria das vezes eu fiquei em 

pé. Não havia artes ou decorações informativas nas paredes. A sala tinha duas televisões, mas 

nunca estavam ligadas. A maior parte das vezes que nós estávamos lá (em 2018), havia várias 

pessoas usando máscaras cirúrgicas para se proteger, provavelmente porque estavam fazendo 

quimioterapia e tinham sistemas imunológicos comprometidos. A maioria das pessoas tinham 

acompanhantes e sempre havia algumas pessoas dormindo enquanto esperavam.  

Para marcar a consulta seguinte, exames ou o retorno depois da consulta na oncologia, 

Angela precisava voltar para a sala de espera e entrar em uma nova fila. Esperávamos um mínimo 

de 15 minutos nessa fila e uma vez esperamos uma hora e meia. Angela aproximava-se junto a 

uma janela e passava o papel do pedido para retorno, exames ou outra consulta para a recepcionista. 

A funcionária via o papel com o pedido da oncologista, e, depois de consultar em seu computador, 

escrevia a data em outro papel para o retorno. A pessoa atrás da janela nunca perguntou se a data 

disponível seria conveniente ou possível para Angela ou se a mesma havia compreendido as 

orientações dadas.  

Certa vez, quando Angela precisou marcar um exame, pediu para eu perguntar sobre onde 

iria fazer o exame de sangue que ia ter que fazer naquele mesmo dia. Os médicos queriam assegurar 

que ela não tinha nenhuma infecção antes de iniciar a próxima fase do seu tratamento. A 

recepcionista respondeu apenas que havia toda informação no papel entregue. Saímos da fila e nós 

duas não conseguimos achar a localização do exame no papel. Também foi difícil ler as palavras 

escritas à mão pela recepcionista. Acabamos perguntando, para vários dos vigias que ali 

trabalhavam, onde teria que fazer aquele tipo de exame. Depois de meia hora caminhando, 

finalmente falamos com um vigia que pôde nos orientar sobre o local do exame.  

A sala de espera para a radiologia era ainda mais cheia do que a da oncologia. Havia poucas 

cadeiras e sempre havia muitas pessoas esperando no chão. As três vezes que acompanhei Angela, 

no corredor, esperando uma consulta com a radiologista, acabamos sentando no chão para esperar. 

A sala de espera para a radioterapia ficava depois do corredor. Sempre estava cheia e quase sempre 

tivemos que esperar até que achássemos uma cadeira para que Angela pudesse se sentar. Uma 
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vantagem que houve no tratamento de radioterapia foi a presença de alguém a quem perguntar 

sobre quanto demoraria a espera para o procedimento.  

Quando chegávamos, se a recepcionista dissesse que ia demorar mais de uma hora (sempre 

foi assim quando eu estive presente) e não estava chovendo, Angela preferia esperar fora do prédio 

ao ar livre, onde havia alguns banquinhos para sentar e conversar. Ficávamos lá pelo tempo 

informado que demoraria. Depois de voltar para a sala, Angela voltava para falar com a 

recepcionista de novo (nunca chamaram seu nome nesse tempo) e esperávamos por mais um tempo 

na sala de espera. A recepção da radiologia era muito mais acessível do que a da oncologia. Sempre 

podíamos falar com alguém e pedir esclarecimentos. 

Os banheiros nas áreas de espera da radiologia e oncologia nunca estavam limpos. Se, por 

um lado, a limpeza muitas vezes não tem sido considerada uma parte essencial da prestação de 

cuidados em saúde, existem estudos internacionais que estabelecem ligações entre a qualidade da 

limpeza e as infecções hospitalares adquiridas (Elkomy et al., 2019; Murphy, 2002). Dos 

momentos nos quais estive lá, somente uma vez o banheiro da oncologia ginecológica tinha 

sabonete e nunca tinha papel higiênico. Na radiologia, o banheiro nunca tinha sabonete, mas 

algumas vezes tinha folhas de papel higiênico soltas. A falta de sabonete e papel higiênico era tão 

comum nos banheiros das áreas de espera que comecei a levar álcool em gel e papel higiênico 

comigo na minha bolsa de trabalho de campo.55 Como citado por Auyero (2011), em combinação 

com os atrasos incertos e arbitrários, essas pequenas indignidades da falta de manutenção dos 

banheiros, sabonete e papel higiênico nas unidades do SUS equivalem ao que Cloward e Piven 

(1971) chamam de degradação ritual de uma classe pária.  

Segundo Auyero (2011), o senso coletivo de tempo está entrelaçado ao funcionamento (e 

à resistência contra) a dominação social. Schwartz (1974) mostra como a espera é um fenômeno 

estratificado, sendo que as variações em tempo de espera seguem padrões sociais segundo as 

diferenças de poder. A distribuição desigual de tempo de espera costuma corresponder a esse 

                                                
55 Como mencionei na introdução, depois de descobrir que eu estava grávida, eu não podia usar os banheiros no 
Hospital Central nas áreas de tratamento de câncer devido à probabilidade de alguém em tratamento com 
quimioterapia haver usado o vaso antes de mim (por exposição aos resíduos de certas quimioterapias que podem 
ameaçar a saúde dos fetos). Isso foi muito incômodo para mim e mostra como a longa espera pode afetar quem pode 
acompanhar pacientes com câncer. Mostra até mesmo como ter algum tipo de deficiência nesse ambiente seria uma 
barreira para acesso, como pessoas com certos tipos de deficiências requerem usar o banheiro com mais frequência, 
requerem mais espaço no banheiro e/ou têm sistemas imunológicos comprometidos (como muitas pessoas em 
tratamento para câncer).  
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poder. Schwartz afirma que ficar esperando, especialmente por um tempo relativamente longo, 

sinaliza que o tempo de um indivíduo ou grupo (e por consequência o valor social deles) é menos 

importante do que o tempo e valor da instituição ou pessoa que impõe a espera.  

Uma vez, Angela atrasou para chegar a uma consulta marcada para às 10h30 na oncologia 

ginecológica. Das duas vezes anteriores, ela havia esperado duas horas ou mais para a consulta 

neste departamento depois de fazer o check-in. Eu cheguei a tempo para esperar a consulta com 

Angela, mas ela me ligou por perto das 11h e falou que acordou tarde (ela teve uma noite ruim 

para dormir por conta das preocupações com sua doença). Chegou para fazer o check-in ao meio-

dia. Nós esperamos uma hora mais e às 13h Angela foi chamada pelo nome para o corredor. Uma 

médica que nós não havíamos conhecido antes atendeu Angela. Ela disse “Angela, você chegou 

muito atrasada.” Explicou que não ia poder atendê-la no dia porque os atendimentos estavam se 

encerrando. Angela tentou explicar o que havia acontecido, mas a médica retrucou: “A gente 

entende, mas não pode chegar atrasada assim”. Ela deu um papel para Angela com um pedido de 

reagendamento de consulta para a semana seguinte. Esperamos mais 20 minutos para remarcar a 

consulta.  

Na semana seguinte, esperamos duas horas e dez minutos para a consulta remarcada. Ao 

entrar na sala para a consulta remarcada e ver as oncologistas, Dra. Sandra e Dra. Daniela, elas 

repreenderam Angela e falaram “Você não pode atrasar assim.” Angela tentou explicar de novo 

as razões para o atraso. Dra. Daniela falou “Não importa qual foi a razão, não pode, entendeu?” 

Angela só acenou a cabeça e as médicas seguiram com a consulta. Ao sair, Angela falou “Ellas 

pueden atrasar cuanto quieren, pero yo no.”  

Noelia também expressou sua frustração ao ter que esperar mais de uma hora para a 

consulta marcada da sua filha, apesar de parecer que a UBS estivesse vazia e que não estavam 

ocupados.  
Bueno, yo no entiendo, digamos, porque es tanta la espera. Si a veces están, un día el médico está 
allí, él consulta, está allí y no entran más que uno o dos pacientes… ¿Por qué tanta espera? Tanto 
tiempo… porque usted ve y te dicen que espera todo eso, pero está vacío. No hay nadie entonces 
uno o dos, nada más. - Noelia 

 

A questão da espera para consultas revela como o tempo dos usuários do SUS é menos 

valioso do que o tempo e o valor das pessoas encarregadas das decisões sobre o financiamento e 

gerenciamento das unidades. Dentro das séries de esperas que as interlocutoras passam para cuidar 

de sua saúde e da saúde de suas famílias, o tempo vira um ponto de conflito e também de 
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submissão. Como Angela expressou- Ellas - as médicas, mas também o sistema em geral, pode 

demorar ou atrasar, mas usuárias, como Angela, não podem atrasar, ainda que esperariam o mesmo 

ou mais tempo para a consulta na sala de espera do que seria o atraso para chegar. Contato 

frequente com filas longas e esperas longas marcam as subjetividades das pessoas (Auyero, 2011), 

afetando como cuidam da saúde delas e dos seus familiares.  

Anita afirmou que o fato de ter que esperar muito tempo, quando ela utiliza serviços em 

saúde para seu filho, a afeta no sentido de mudar a maneira como ela pratica o cuidado: 
Sam: Y cuando tu hijo está enfermo-  
Anita: Allí demora el atendimiento. Ay, demora. Hay veces que ya no quiero llevarle. Demora 
mismo. Una hora… dos horas…  

 

Anita também comunicou que o fato de ter que passar muito tempo no cuidado de saúde 

dos seus filhos cria barreiras para ela cuidar da sua própria saúde.  
Sam: ¿Cómo se siente cuidando de su salud desde que viró madre?  
Anita: Básicamente, de mi salud yo no he cuidado. He cuidado de mis hijos no más. Quiero marcar 
con la pediatra, tengo que esperar unas dos horas, tres horas para conseguir que me atienden. Otras 
tres horas, dos horas para el pronto socorro.  
Sam: ¿Entonces para ir y marcar alguna cosa tienes que esperar tres horas y después tienes que 
volver y esperar de nuevo?  
Anita: No. Por ejemplo, cuando mi hijo se enferma hoy día para mañana no se lo marcan. Te marcan 
para dos meses. Pero si vos quieres encaixar, tu día va a ser la mañana, una hora, dos horas, va a 
ver…Ahora en el pronto socorro es otra cosa, te atienden en la fila. Tienes que esperar de nuevo. 
De nuevo, tres, cuatro horas.  

 

Ao discutir a questão de atendimento na saúde mental, uma das participantes no grupo 

focal afirmou que queria muito ter acesso a esses serviços, mas por não conseguir esperar tanto 

tempo, ela tem desistido. 
Sam: ¿Ustedes han utilizado recursos de salud mental aquí? 
Várias participantes em conjunto: No. 
Participante 4: Si era, no sé. 
Participante 6: Necesitamos. 
Participante 3: Si, necesito, pero está muy lleno…Cada vez me dicen vuelva más tarde, vuelva. Y 
digo, “Ay, no.”  

 

Victoria relatou que depois de aguardar várias vezes na sala de espera do hospital de 

emergência do seu bairro, por muitas horas, queixou-se sobre a espera. Uma enfermeira no hospital 

recomendou que ela “fizesse um escândalo” se quisesse ser atendida num tempo razoável. Victoria 

falou que, depois de receber esse conselho, ela passou a queixar-se, gritar e às vezes exagerar sobre 

a gravidade do seu problema de saúde ou do problema de saúde dos seus filhos.  
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Le dije que estoy pasando mal, que estoy con dolor. Allí hago un escándalo. Si no, ellos no te 
atienden… Porque si no, tienes que esperar horas y horas hasta que llega tu turno. Yo llego y yo 
digo estoy mal, estoy pasando mal, con fiebre. Allí me atienden rápido. Allí un médico general 
viene. - Victoria 

 

“Fazer um escândalo” foi um ato mencionado como resistência diante da espera e das 

demoras em atendimento por várias mulheres bolivianas imigrantes ao longo da pesquisa. As 

participantes 4 e 3 do grupo focal afirmaram que as brasileiras que elas conheceram nas salas de 

espera do hospital, ao ver o estado dos seus filhos em momentos emergenciais de saúde, 

aconselharam que elas  “fizessem um escândalo.” 

Participante 4: Pero así después de esta experiencia le hace más fuerte, dice, no, yo tengo que entrar. 
No voy a esperarme. Si, una brasileira mismo me dice-  
Participante 3: Dicen que tienes que hacer un escándalo, ¿no?  

 

A espera longa para serviços no SUS não é uma experiência ou fenômeno que só as pessoas 

imigrantes presenciam. Alguns estudos evidenciam que as queixas e problemas que as pessoas 

imigrantes enfrentam são muitas vezes o espelho da população nativa (Waldman, 2011; Losco, 

2016). Foi interessante escutar de diferentes interlocutoras em conversas formais e informais sobre 

como elas aprenderam com mulheres brasileiras (ou por meio de conselhos direitos ou ainda por 

observação) a “fazer um escândalo” no Brasil para receber atendimento do SUS. As brasileiras 

que aconselharam as mulheres imigrantes bolivianas para “fazer escândalos” provavelmente 

tivessem que “fazer um escândalo” em algum momento a fim de conseguirem atendimento para 

elas mesmas ou seus familiares antes.  

Esses conselhos parecem um ato solidário para ajudar essas mulheres imigrantes a aprender 

como funciona o sistema e como fazer ele funcionar para elas. Nesse caso, as mulheres brasileiras 

estão ensinando ou aconselhando as mulheres bolivianas de como fazerem a performance de uma 

mulher que precisa de ajuda e de ser priorizada, caindo nas categorias pré-existentes de mãe 

dramática ou até mulher histérica (Butler,1988). De certa forma, estão utilizando os estereótipos 

negativos femininos para obterem uma vantagem e como uma forma de resistência.  Não para 

dizerem que mulheres bolivianas nunca “fazem escândalos” na Bolívia para conseguir serviços, 

mas para dizerem que o intercâmbio e a aprendizagem dos códigos de conduta e formas distintas 

que objetivam conseguir serviços necessários é um processo vital para migrantes em um país novo. 

Especialmente quando há uma escassez de recursos, dificultando o acesso pleno aos serviços para 

todas as pessoas.  
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A naturalização e a legitimação da violência institucional nos serviços do SUS são 

discutidas por Fleury et al. (2013), que afirmam que a maneira mais comum de os usuários de 

serviços de saúde no Brasil responderem a situações violentas nos serviços de saúde é a 

naturalização, acompanhada de busca de soluções individuais para o problema. Trata-se de algo 

que contribui para a continuidade das circunstâncias de violência dentro dos serviços. 

 A longa espera para obtenção dos serviços, especialmente emergenciais, é uma violência 

institucional e estrutural. Enquanto muitas usuárias vão normalizando essa violência, a resistência 

a esta pode ser praticamente a solução individual para as imigrantes. Como não podem exercer 

poder político, não têm o direito ao voto e muitas vezes estão em uma situação precária de tempo, 

então, as opções são esperar e naturalizar a violência ou resistir em uma forma que cabe nas 

expectativas culturais/sociais de uma mulher/mãe no Brasil, o que é uma solução individual e que 

não impede que as circunstâncias violentas continuem ocorrendo para outros usuários.  

 

4.2 Encaminhamentos 

 

No Brasil, em geral, os longos tempos de espera para marcação de consultas, exames 

especializados, tratamentos e cirurgias constituem a maior causa de insatisfação referida pelos 

usuários do SUS (Giovonella, 2009; Farias et al., 2020). O tempo extenso de espera para consultas 

especializadas está entre as principais barreiras de acesso a cuidados integrais à saúde no sistema. 

O aumento da demanda, principalmente devido à expansão da cobertura da atenção básica, ao 

aumento da expectativa de vida e à prevalência de doenças crônicas, somado à escassez de recursos 

e de serviços, tem piorado o acesso à atenção especializada (Farias et al., 2020). Segundo Farias 

et al., as listas de espera extensas geram atrasos na realização de diagnósticos, diminuem a 

efetividade de muitos tratamentos, causam faltas aos procedimentos agendados e ansiedade para 

os e as pacientes que aguardam. 

Liliana, que mora no centro de São Paulo, afirmou que às vezes os encaminhamentos para 

consultas especializadas demoram tanto que o problema de saúde muda ou pode ser curado 

naturalmente, sem diagnóstico e sem a possibilidade de saber como tratar em caso de reincidência, 

antes de poder ver uma especialista. Esse foi o caso da filha de Liliana, que começou a perder todas 

suas unhas quando tinha cerca de um ano de idade. Liliana só conseguiu uma consulta com uma 
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dermatologista no SUS meses depois da ocorrência, quando as unhas de sua filha já haviam 

começado a voltar e a dermatologista não podia dar nenhum diagnóstico. 
 

Liliana: Esto es la mayor parte, la lista de espera. Pues, como te decía, a veces una cierta cosa que 
necesitas es para…. Por ejemplo, mi hijita, cuando tenía un año, un año y poco más o menos, se han 
empezado a caer las uñas de los dedos. Primero, era de todos los dedos y luego fue los pies. Pero 
cuando ya estaba en las manos y ya empezaba a caer las uñas, yo me asusté y le dije a la pediatra, 
“Mira. Está así.” “Tienes que encaminar al dermatólogo.” me dijo. Y fui en el mismo puesto de 
salud en la otra sala donde encaminan. Le dije, “Mira. Necesito para eso, dermatólogo.” Y ya, me 
han encaminado. Ah, no me acuerdo que mes fue, pero fue a cuatro meses adelante, más o menos. 
Hasta que llegó la fecha y todas las uñas ya habían caído.  
Sam: ¿Todas?  
Liliana: Todos los dedos ya caídos de los pies se le han caído. Más bien, gracias a dios le han nacido 
de nuevo las uñas todas, pero ya estaba aparentemente bien. Pero bien, tenía que ir a la consulta. Yo 
fui y la doctora dijo, “¿Más que tiene?” Y conté, “Estaba así. Estaba así.” “Pero aquí está normal.” 
Me dijo, “¿Qué puedo hacer si está normal?” “Más estaba así.” le dije. Y conté como estaba porque 
yo quería saber porque pasa eso. O es normal que pasa así en un niño o quería saber porque pasa 
eso. “Más es porque tienes que pasar en el momento para ver, para yo poder evaluar.” me dijo. Yo 
le dije, “¿Pero doctora, como le voy a traer en el momento si… me han dado esta fecha hasta hoy? 
Y ya, ya ha salido todo.” Ya, pues. Y si ya está volviendo a ser así, digo, ah ya mejor yo dejarlo.  

Foi uma queixa bastante comum das interlocutoras, no Centro da cidade de São Paulo, a 

questão das esperas longas para encaminhamentos. Foi ainda mais grave para as interlocutoras que 

moram na periferia da cidade de São Paulo. No meu primeiro dia acompanhando a roda de 

conversa de mulheres imigrantes na periferia, tive conversas informais com cinco mulheres 

bolivianas imigrantes enquanto esperava o início do encontro e todas elas estavam esperando 

encaminhamentos, para elas, para seus parceiros ou para seus filhos. Conheci Raquel nessa mesma 

roda de conversa. Antes de se mudar para a periferia, ela morou em uma oficina no Centro de São 

Paulo. Comentou sobre a diferença entre o Centro e a periferia no que se refere às esperas para 

encaminhamentos.  

Raquel:  Yo ya le dije para mi marido que vaya porque tiene cataratas en el ojo…Ha marcado en el 
puesto que es por allá. Estaba en la mañana y pasó y él dice “Me van a llamar, estoy esperando.” Y 
yo le dije “Va de nuevo, te van a atender más rápido.” (Seu marido falando) “No, me van a llamar. 
Estoy esperando.” También, de mi hija, me dijo el médico cubano pediatra que su ojo está un poquito 
desviado y que hay que pasar por un oftalmologista. De allí yo marqué para pasar y ella tiene tres 
años y no me han llamado hasta ahora.  
Sam: ¿No le han dado un encaminamiento?  
Raquel: No todavía. O sea, tienen que llamar del puesto...  y han dicho que en el centro de San Pablo 
es más rápido para esto para encaminamiento y estas cosas.  Ahora, aquí… tarda. Y allí, he visto 
varias cosas. Tarda años un encaminamiento.  

 

 

Raquel notou a diferença entre o Centro de São Paulo e a periferia para marcar consultas 
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também em termos de tecnologia: 
 

Sam: ¿Y cómo fue cambiar de puesto de salud?  
Raquel:  Allí hubo una diferencia porque en el Centro, estaba en San Pablo, ¿no? Y aquí es más 
canto y… parece que faltaban algunas cosas porque aquí en el puesto donde yo he ido... no hay... o 
sea… lo que marcas por allá, es todo citado en la computadora, pero aquí es en un cuaderno, en 
papel y así, ¿no? 

 

Conversei com várias mulheres na periferia que falaram que haviam marcado 

encaminhamentos, mas depois de bastante tempo, às vezes mais de um ano, desistiram da espera.  
 

Participante 3: Yo marqué un año y cuatro meses ya atrás con nutricionista. Ya no creo que me van 
a atender.  
 

O caso do pedido de Melisa para realização de um ultrassom abdominal mostra o desespero 

e a incerteza ao redor do processo do encaminhamento para muitas pessoas. Conheci Melisa na 

roda de conversa de mulheres imigrantes na periferia também. Quando a entrevistei formalmente 

em um domingo pela tarde, em meados de julho de 2018, ela já havia esperado a marcação de um 

encaminhamento por duas semanas para fazer um ultrassom do abdômen porque tinha uma dor de 

estômago forte. Ela havia desmaiado duas vezes por conta da dor e teve que ser atendida no 

hospital de emergência ambas as vezes. Melisa afirmou, “El problema es que cada vez me pongo 

mas peor.” 

 O médico da UBS falou no final de junho que seria preciso um ultrassom para fazer 

qualquer diagnóstico ou um encaminhamento certo para especialistas. A recepção na UBS da 

periferia de São Paulo informou que iam ligar para o celular dela (que na realidade era o celular 

da sua cunhada, porque a cunhada dela falava um pouco de português, mas Melisa não) dentro de 

uma semana para marcar o ultrassom. Melisa comentou que duvidava da possibilidade de receber 

um encaminhamento por sua migração não ter sido regularizada. Falou que sua cunhada que pediu 

outro tipo de encaminhamento na UBS na mesma semana já foi chamada pela UBS.  
 

Porque ese día que hemos ido, cuando he ido yo a pedir encaminamiento, claro que digamos ella (a 
cunhada dela) tiene todos sus documentos. Yo digo por eso. Y entonces documentos…tienen más 
preferencia de… o sea de mi persona porque yo mayormente no tengo. Pero mi cuñada tiene, o sea, 
le atienden rápido igual. La han atendido rápido y… a ella por ejemplo fuimos con ella junto y a 
ella ya la han llamado y a mí todavía no me han llamado para ir. - Melisa 
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Melisa contou acreditar que a cunhada dela conseguiu um encaminhamento por ser uma 

imigrante regularizada. Mostrou-me o protocolo do seu encaminhamento, então comentei que o 

registro do agendamento devia estar no sistema. Se eles deram um protocolo, legalmente tinham 

que atendê-la sem que importasse seu status migratório. Falei que talvez tivessem ligado para a 

cunhada dela, porque, no caso, teria sido outro tipo de encaminhamento e talvez a fila para esse 

serviço fosse menor.  

Melisa pediu para eu ligar para a UBS e ver se fariam o encaminhamento. Ela tinha receio 

de falar com eles por não falar português e afirmou que não entendem quando ela fala espanhol. 

Ela me passou uma foto do seu protocolo e combinamos que eu ligaria para a UBS dela durante a 

semana. Liguei duas vezes por dia por duas semanas inteiras e ninguém atendeu. Ninguém ligou 

para a Melisa durante essas duas semanas. Procurei Melisa e mencionei que tinha a possibilidade 

de denunciar a espera, que já chegara a ser um mês, para a ouvidoria de saúde. Ela concordou que 

eu fizesse isto. Escrevi a denúncia com todos os detalhes do seu caso, mas com meu número de 

contato, porque Melisa me solicitou proceder dessa forma, dado que ela achava que seria difícil 

entender as instruções caso ligassem diretamente para ela.  

Enviei a denúncia por email para a ouvidoria de saúde municipal. Uma semana depois, 

recebi uma ligação de uma representante da Secretaria da Saúde. A representante informou que a 

UBS não atenderia às ligações nem ficaria em contato com Melisa porque a UBS estava em 

reforma (uma notícia que os representantes na UBS não deram à Melisa quando disseram que 

alguém ficaria em contato com ela e uma atualização importante que não deixaram num recado na 

caixa de voz da UBS).  A representante falou que a secretaria da UBS não devia dizer que ligariam 

para Melisa em uma semana, porque provavelmente levaria mais tempo e eles não costumavam 

dar essa informação. Quando pedi uma estimativa de quanto tempo a mais Melisa teria que esperar, 

ela falou que não podia me dizer, que tinham que esperar que uma vaga aparecesse no sistema. Ela 

me passou um endereço para que eu pudesse repassar à Melisa. A usuária poderia, assim, ir com 

seu protocolo, seu cartão SUS e seu documento de identificação para pedir mais informações. Mas 

falou que não poderiam marcar a consulta no endereço, apenas poderiam atualizar Melisa sobre o 

estado do seu pedido, porque apenas a Secretaria da Saúde poderia ligar para marcar. Ela me deu 

outro número para ligar também.  

Na semana seguinte à minha conversa com a representante da Secretaria da Saúde, na 

última semana de agosto de 2018, Melisa foi sozinha para o endereço que a representante da 
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Secretaria da Saúde me deu e falaram que ela ainda teria que esperar, mas não falaram quanto 

tempo. Eu liguei duas vezes na mesma semana para o número que a representante da Secretaria da 

Saúde me deu. Acabei falando com duas funcionárias diferentes. A primeira funcionária apenas 

relatou que os encaminhamentos para ultrassom de abdômen costumam demorar meses. A segunda 

funcionária falou que se a Secretaria da Saúde não ligasse até o final do mês, Melisa deveria voltar 

à UBS para perguntar pessoalmente. Ninguém da Secretaria da Saúde ligou para Melisa antes do 

final do mês de agosto para marcar o ultrassom. Ela não conseguiu ir à UBS para averiguar no 

final de agosto por conta do horário de trabalho. Tentei ligar para o número da Secretaria da Saúde 

em meados de setembro e disseram que Melisa teria que ir até a UBS para averiguar o estado do 

seu pedido.  

No final de setembro, Melisa foi para a UBS de novo, com o intuito de verificar a situação 

do seu encaminhamento. Ao perguntar junto à recepção, a recepcionista pediu seus documentos. 

Melisa deu para ela seu protocolo, seu cartão SUS e seu cartão de identificação da Bolívia. A 

recepcionista falou que não iam poder fazer o encaminhamento sem um cartão de identificação do 

Brasil. Quando Melisa me contou o que aconteceu na UBS esse dia, avisei que isso é errado e que 

como o SUS é um sistema universal ele não tem como negar o atendimento a uma pessoa por conta 

do seu estado migratório. Ofereci denunciar a situação para a ouvidoria, mas a Melisa disse que 

não queria isto. No final de outubro, Melisa voltou para a UBS e foi atendida por outra 

recepcionista. “Me dijeron que me van a llamar y que tenga paciencia.”- Melisa (Comunicação 

pelo WhatsApp). 

Na primeira semana de novembro, Melisa marcou outra consulta na UBS, por conta da dor 

no abdômen, com o intuito de pedir outro encaminhamento. No início de novembro, enquanto ela 

estava esperando a outra consulta e o encaminhamento, Melisa me enviou uma mensagem pelo 

WhatsApp, contando que se não recebesse uma resposta sobre o encaminhamento em pouco tempo, 

ela veria suas opções particulares, pois estava com muita dor. Ela falou que seria difícil pagar 

porque um dos seus filhos que ficou na Bolívia com o pai estava doente e ela tinha que enviar 

dinheiro para pagar pelo seu medicamento. Sobre a dor no momento, ela falou que “Es un dolor 

insoportable. Hasta me da miedo de que me dé un infarto.”- Melisa (Comunicação pelo WhatsApp) 

No final de novembro, ela teve outra consulta na UBS em relação à dor no abdômen. O 

médico passou uma receita para Melisa de comprimidos para a dor. O médico falou que não 

encontrou no sistema o pedido para um ultrassom que foi solicitado em junho. Quando ela insistiu 
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que existia e que ela tinha o protocolo, o médico falou que talvez tivessem perdido e que ele não 

podia fazer nada sobre isso. Ela também estava com uma dor no peito faz um tempo, mas tinha 

medo de ter que esperar outro encaminhamento então decidiu não falar sobre essa dor na consulta. 

Cinco dias depois da consulta, ela falou que se sentiu melhor de estômago por conta dos 

comprimidos, mas ainda estava esperando o encaminhamento para o ultrassom.  

Melissa acabou nunca recebendo um agendamento para encaminhamento do ultrassom. 

Ela voltou para Bolívia para a celebração do ano novo e decidiu ficar lá porque não queria ficar 

mais tempo longe de quatro dos seus filhos e um neto. Ao chegar na Bolívia, ela havia conseguido 

guardar bastante dinheiro no Brasil para pedir uma consulta particular e um ultrassom. O médico 

particular na Bolívia diagnosticou a dor de estômago como um problema na vesícula e ela iniciou 

um tratamento que em agosto de 2019 falou pelo WhatsApp que estava dando certo. Com o 

dinheiro que ela havia guardado com seu trabalho no Brasil, ela também conseguiu pagar uma 

consulta particular na Bolívia com uma cardiologista. A cardiologista a diagnosticou com uma 

arritmia cardíaca e falou que ela ia precisar de uma cirurgia. Infelizmente, ela não tinha dinheiro 

suficiente para o procedimento. Ironicamente, quando ela falou que não tinha dinheiro para pagar 

pela cirurgia necessária, a cardiologista atendendo-a na Bolívia falou que ela conseguiria a cirurgia 

quando finalmente montassem um SUS na Bolívia — tema discutido pelo governo federal do Evo 

Morales na época (Serna Duque, 2018). Melisa disse apenas que ficaria sem tratar a arritmia, pois 

não acreditava que iria conseguir esse tratamento gratuito na Bolívia nem se montassem um SUS 

lá (considerando que ela tinha a experiência de não conseguir um ultrassom no SUS no Brasil), e 

não tinha como pagar pela cirurgia. “De eso, sigo nomas. Es lo único que no puedo sanar. Eso es 

mi mal que tengo.”- Melisa (comunicação pelo WhatsApp) 

Seria difícil calcular quanto tempo gastamos entre os meses de junho e dezembro de 2018, 

tentando a marcação de um ultrassom para verificar a causa de uma dor que já a havia forçado a 

usar serviços emergenciais no SUS duas vezes.  A maioria do tempo que passei acompanhando 

Melisa foi pelo telefone e online por conta das complicações da minha gravidez.  

Melisa, por trabalhar em uma oficina irregular onde recebia pagamento por peça costurada, 

tinha pouco tempo disponível para ir com frequência às unidades do SUS insistir na marcação do 

seu ultrassom. No final, ela nunca teve o ultrassom e somente recebeu comprimidos para aliviar a 

dor, sem saber qual era a causa da dor. Ela não tinha o dinheiro para pagar pelo ultrassom e consulta 

particular no Brasil por conta do dinheiro que tinha que usar para cuidar da saúde do seu filho. O 
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dinheiro que ela guardou no Brasil foi, sim, bastante para pagar pelas consultas particulares e o 

ultrassom na Bolívia, mas não podia pagar pela cirurgia recomendada para tratar sua arritmia. 

Em seu livro, Patients of the State, que foi baseado no seu trabalho com solicitantes de 

benefícios de fundos do bem-estar social em Buenos Aires, Argentina, Auyero (2012) mostrou 

como a administração de benefícios fica em segredo e é ofuscada por flutuações aparentemente de 

um programa de software. Similar aos solicitantes de fundos do estado no caso do Auyero, o acesso 

à saúde para os usuários do SUS parece estar dependente da disponibilidade de um computador ou 

da Secretaria da Saúde (um ente abstrato para muitas pessoas) e sempre está fora do controle das 

pessoas com que os usuários podem ter contato. As pessoas com quem os usuários podem falar 

(recepcionistas, secretárias e outros funcionários) só são informantes.  

Nas conversas com as mães bolivianas em São Paulo, escutei vários testemunhos de 

barreiras e complicações para obtenção de encaminhamentos para especialistas ou para exames: 

que não há vaga no sistema; que chegaram a pedir um encaminhamento e a recepção informou que 

estavam sem sistema; que o médico não queria fazer encaminhamento porque sabia que não teria 

vaga; que tinham que voltar para a UBS meses depois para realizar uma nova tentativa de 

agendamento de consulta/exames. O sistema, nesse contexto, é o que determina se as mulheres 

vão conseguir o cuidado que precisam. Sendo assim, a culpa da falta de vagas e horários para 

consultas não é atribuída ao Estado, ao mau gerenciamento, à falta de fundos ou à falta de 

funcionários ou trabalhadores capacitados — “é a culpa do sistema, do computador ou de outra 

pessoa invisível com quem os usuários nunca poderão ter contato”, como um drama Kafkaniano 

(Kafka, 2019). 

No caso de Melisa, dependendo de com quem ela falava, ela tinha que esperar a UBS ou a 

Secretaria da Saúde ligar. O que ela teve que fazer para obter o encaminhamento para o ultrassom 

mudou dependendo de com quem ela ou eu falássemos. Sempre havia algo que ela tinha que ou 

que podia fazer (ir na UBS, ir na Secretaria da Saúde, ligar para a UBS, ligar para a Secretaria da 

Saúde, remarcar na UBS, etc.), mas nunca havia um modo para ela mudar a situação da espera 

dentro do sistema. Ela tinha que ser paciente e conviver com a dor.  

No caso de Patients of the State, Auyero mostrou como as interações discursivas no 

escritório de bem-estar social criam um misticismo ao redor da distribuição dos fundos, como no 

fetichismo da mercadoria de Marx (1867). Na UBS não sabiam quando Melisa ia conseguir o 

encaminhamento, ela tinha que esperar a ligação da Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde 
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não sabiam tampouco. Diziam que era só esperar e se quisesse sentir que estava fazendo algo, 

podia ir e perguntar de novo. Em um sistema de saúde no qual os serviços vitais não são acessíveis 

e/ou pacientes precisam lutar para receberem serviços ou esperar longos períodos, indeterminados, 

o direito à saúde se torna nulo e serviços em saúde tornam-se uma mercadoria fetichizada.  

Segundo Auyero (2012), nas interações recorrentes com os serviços do Estado (neste caso 

o SUS), as mulheres imigrantes de baixa renda aprendem que elas têm que permanecer 

temporariamente negligenciadas, desacompanhadas ou terem seus atendimentos postergados. É 

verdade que elas esperam porque não têm alternativa; a maioria cumpre silenciosamente, porque 

também aprende que não há utilidade em protestar publicamente, especialmente no caso de receber 

encaminhamentos. Segundo Vianna e Facundo (2014), a espera é uma expressão da assimetria 

profunda entre os diferentes envolvidos nos processos administrativos. Por serem mães, as 

expectativas socioculturais ditam que a saúde dos filhos tem que ser priorizada acima da saúde 

delas. Quando o tempo e os recursos financeiros são limitados, o acesso a serviços em saúde é 

direcionado primeiramente para os filhos. Esse foi o caso de Anita, que não tinha condição de arcar 

com a espera para ela mesma, além do que já esperava para seus filhos, e com Melisa, que tinha 

que praticar cuidado transnacional e enviar dinheiro para pagar medicamentos para seu filho na 

Bolívia em vez de pagar um ultrassom particular para ela. Para Auyero, em seus frequentes 

encontros com agentes de Estado e funcionários em geral, os pobres urbanos aprendem a ser 

pacientes. Ao serem obrigados recorrentemente a se acomodar e ceder às ordens do Estado, os 

pobres urbanos recebem assim uma lição diária sutil, e geralmente não explícita, de subordinação 

política. Sendo assim, no caso do SUS, a experiência subjetiva da espera e a prática regular de 

fazer a espera desumana se tornam fenômenos produtivos e criam pacientes pacientes. 

 

 

4.3  O Ciclo de Vida e as Políticas de Vida - Serviços em Saúde Ginecológica 

Ainda que as esperas nos dias de consultas, exames e tratamentos em oncologia e radiologia 

tenham sido longas para Angela, as esperas que causaram mais angústia foram: para a consulta 

inicial com a ginecologista no seu UBS, a espera para fazer os exames diagnósticos, para receber 

os resultados e para iniciar o tratamento do seu câncer depois do diagnóstico. Durante o processo 

de diagnóstico, Angela se desesperou com a demora no SUS para se consultar com uma 
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ginecologista e ainda que o custo econômico fosse alto para ela, Angela acabou utilizando serviços 

médicos particulares para averiguar o que estava causando o corrimento vaginal. Afirmou que só 

com a carta da médica particular ela foi atendida com serviços de exames diagnósticos no SUS. O 

que também demorou.  

Porque en el SUS, primero tienes que marcar y ellos tienen que buscar vaga en un hospital donde 
tienen todos los equipos para que hagan todos los exámenes. Entonces…tendrías que esperar un 
mes, dos meses hasta que hay algo. No iba a seguir este año y medio, un año, entonces estaba 
avanzando, salió más este líquido (um corrimento vaginal). Entonces yo me desesperé, por eso hice 
particular ese examen. Y la doctora de allí me hizo una carta… indicando a la ginecóloga del puesto 
que tiene que encaminarme lo más antes posible. Porque ella le explicó todo, que sospecha que 
puede ser un cáncer, pero no está segura si es benigno o maligno. Entonces el doctor recién hizo 
otra transferencia para Penha. Allí hice el examen de la biopsia, que hasta el día de hoy no le recogí 
este examen. Y de allí ya el mismo doctor de allí ya me encaminó también para el Hospital Central. 
Entonces fui al Hospital Central y allí es donde pidieron el examen y dijo que no me están 
entregando y que iba a tener que esperar 45 días para entregarme el examen. - Angela 

Várias vezes que estávamos juntas, Angela se perguntou em voz alta que se ela tivesse sido 

diagnosticada antes com o câncer, se a espera para consultar com a ginecologista na UBS não fosse 

tão longa, se os resultados dos exames não demorassem tanto tempo, se o atraso para iniciar seus 

tratamentos não fosse tão estendida — se talvez o câncer dela não seria tão avançado para a etapa 

3b.  

Aquí solamente yo creo que tienen que apresurarse porque demora mucho solo en los 
agendamientos, más que todo en los puestos. Demora mucho. Tienes que marcar para pasar en 
ginecología, tienes que marcar. De allí te van a dar una vaga en un mes, mes y medio para poder 
pasar por un médico. Más bien que haga más rápido, porque es eso lo que ha pasado conmigo, si el 
médico me había dicho que ya estaba mal entonces yo ya hubiera hecho mi tratamiento. No hubiera 
avanzado tanto mi enfermedad, así como llegué hasta ahora. - Angela 

  

Muitas mulheres que passaram pela Campanha de Saúde dos Imigrantes falaram sobre as 

dificuldades que tinham para consultar especificamente com uma ginecologista quando não fosse 

relacionada com gravidez. Além de um clínico geral e um dentista, na Campanha de Saúde dos 

Imigrantes, o único exame específico que fizeram durante a campanha todo mês foi o 

Papanicolau.56 Para fazer na campanha, o Papanicolau era de graça, mas as que fizeram o exame 

na clínica tinham que levar a amostra para um laboratório a fim de que fosse analisado e teriam 

                                                
56 Ao falar com as organizadoras da Campanha de Saúde dos Imigrantes (também mulheres imigrantes bolivianas ou 
filhas de imigrantes bolivianas) elas falaram que fazem o Papanicolau porque as mulheres bolivianas se sentem mais 
confortáveis e seguras por terem uma médica ou um médico boliviana/o retirando a amostra e porque o acesso a esse 
serviço é muito demorado e também fácil de realizar no espaço da clínica. 
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que pagar. No mês seguinte, elas podiam voltar para a campanha com os resultados para serem 

analisados. Quando perguntei para algumas das mulheres que perguntaram sobre os custos da 

análise da amostra, se haviam tentado marcar na UBS delas com a ginecologista, falaram que ia 

demorar muito tempo ou que a recepção nas UBSs onde eram pacientes informou que só estavam 

marcando para gestantes.  

Liliana afirmou que ela havia esperado quase quatro meses, apenas para agendar uma 

consulta com o ginecologista da sua UBS, para verificar um corrimento vaginal que coçava muito. 

Toda vez que Liliana se dirigiu ao seu posto de saúde para marcar uma consulta, a recepção 

afirmava que não podia agendar nada porque o ginecologista não estava atendendo por diferentes 

razões como estava de férias ou estava doente. 

 
Liliana: (Depois de perguntar como ela tem cuidado da sua propia saúde desde que nasceu sua 
filha) ¿De mi proprio salud?... Hasta ahora, no me he enfermado… pero estoy intentando, 
digamos…estoy tratando de agendar ya ha varios meses atrás para ir al ginecólogo. Porque antes de 
casar mismo yo sentía un corrimiento… en la vagina. Y hice algunos exámenes más antes, pero 
decían que era por el estrés, decían otras cosas. Mas si realmente fue… me daban algunos 
medicamentos, mejoraba por un tiempo, allí volvía. Estaba así. Cuando me embaracé se paró y yo 
pensaba que estaba bien. Allí tuve mi bebe y ahora ya de nuevo la vagina cose. Después yo estaba 
queriendo ir de nuevo al ginecólogo para saber de nuevo que se puede ser ese porque estoy con 
mucho tiempo con eso y alguna cosa tiene que hacer porque no creo que simplemente sea el estrés. 
Y si, tal vez realmente es eso, tal vez, no sé porque el médico me dijo eso… la última vez que es 
por causa del estrés. 
Sam: ¿Y hace cuánto tiempo estás intentando marcar con el ginecólogo? 
Liliana: Em… ya debe ser unos 4 meses tal vez. Porque cada vez que, digamos…(a recepção) dice, 
“No, ha salido de ferias. No, está en ferias.” Ahora mismo cuando yo fui la segunda-feira y me 
dijo, “No tiene vaga para la ginecóloga. No, la agenda está cerrada” (Liliana perguntando) 
“¿Cuando va a haber?” (A recepção falando) “No sé, porque está mal la doctora.” dice. 

 

 

Raquel disse que foi agendada uma consulta para ela com a ginecologista da sua UBS, mas 

ela tinha que esperar muito tempo e acabou esquecendo a data. Ela teria que esperar na fila de pelo 

menos três meses novamente e decidiu que ia tentar uma consulta com uma ginecologista 

particular.  

Sam: ¿Desde que nació su hija usted ha podido cuidar de su propia salud e ir para ginecólogo y tal? 
Raquel: Si, he marcado... pero… Estaba casi tres meses… y no te llaman y ha pasado y hay una fila. 
Sam: ¿Nunca fue para el ginecólogo o cualquier cosa desde que nació? 
Raquel:  No, pero ahora voy a ir y… pero estaba pretendiendo ir para particular. 
Sam: ¿Por qué particular? 
Raquel: Porque es más rápido … y ha ido allí por cerca y en el puesto está lleno. Hay que esperar 
por lo menos tres meses.  Y de allí no es mucho y yo necesito más rápido. 
Sam: ¿Entonces va para particular este mes? 
Raquel: Sí, donde voy a tener que pagar. 
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Conheci Anita na Campanha de Saúde dos Imigrantes. Ela disse que queria uma consulta 

porque ela estava com menstruação irregular e bastante intensa. Às vezes ela só menstruava a cada 

dois meses, depois a menstruação podia durar três semanas, pararia e voltaria duas semanas depois. 

Ela falou que não conseguiu se consultar com nenhum tipo de médico desde que seu segundo filho 

nascera, há quatro anos.  

 
Mas esta última vez que yo intenté marcar en el UBS con este ginecologista… así yo creo fue …solo 
intentaba marcar en el puesto y allí no te atienden. Solo veo que atienden mujeres gravidas. Es 
difícil. - Anita 

 

Depois de ir e pedir uma consulta na sua UBS no centro, Anita acabou esperando um pouco 

mais de três meses para ser chamada pela UBS para receber um encaminhamento para uma 

consulta ginecológica quatro meses depois. Sendo assim, ela esperou mais de sete meses para uma 

consulta que para muitas pessoas seria de rotina e anual.   

A antropóloga, Sonia Weidner Maluf (2018), no seu trabalho com os regimes biopolíticos 

no campo da saúde mental no Brasil, abordou as políticas de “saúde da mulher”. Mais 

especificamente, concentrando-se nas políticas de “saúde mental” da mulher, a autora segue a 

redução fisicalista das mulheres a um corpo biológico, no que diz respeito à redução do alcance da 

saúde mental da mulher ao seu ciclo reprodutivo, melhor dizendo, seu “ciclo de vida”. Como citado 

por Maluf (2018), segundo Lauretis (1987), as políticas de saúde nessa conjunção atuam como 

“tecnologias de gênero”, ou seja, práticas distintas com que a biopolítica e as tecnologias do sujeito 

se conformam na reprodução das diferenças e hierarquias de gênero. Para Maluf, a noção de “ciclo 

de vida” como o prosseguimento de etapas na vida biológica da mulher, vinculadas em sua maioria 

a seu ciclo reprodutivo, permanece como central na definição das especificidades das mulheres na 

construção das políticas de saúde e saúde mental e no reconhecimento de seus direitos.  

O acesso a cuidados em saúde pré-natal e perinatal são imprescindíveis, mas a necessidade 

para atenção em saúde ginecológica não inicia com a gestação ou acaba depois do puerpério. Nem 

toda mulher passa por essa experiência de gravidez, parto e pós-parto. Muitas das minhas 

interlocutoras notaram a falta de atenção à saúde delas depois de terem gerado seus filhos. Algumas 

delas mencionaram que, quando querem tirar dúvidas sobre as suas saúdes, esperam até a consulta 

dos seus filhos (bebês e crianças são outra população priorizada) com pediatras e tentam perguntar 
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para as pediatras sobre as questões acerca da saúde delas, porque sabem a dificuldade para ter uma 

consulta apenas para elas.  

O trabalho de Maluf (2018) ajuda a explicar a falta de fundos e priorizações da saúde das 

mulheres que procuram atenção em saúde ginecológica para fins não reprodutivos. Essa falta de 

acesso a cuidados em saúde não pré ou perinatais às vezes causa repercussões sérias na saúde das 

mulheres, como exemplificado pelo caso do câncer de Angela. Ainda que não saibamos se o acesso 

a uma ginecologista em um tempo razoável iria ajudar a barrar o câncer, Angela insiste que o 

corrimento vaginal foi piorando e aumentando durante a espera para sua consulta (o que causou 

ela a se desesperar e utilizar serviços particulares de alto custo para ela). 

 Em relação ao “ciclo de vida” de Maluf, a priorização dos serviços de cuidados em saúde, 

em relação a quem pode tê-los de maneira mais acessível e quem vai ter que esperar muito tempo, 

remete ao que Fassin (2004; 2007) chama de "políticas de vida." Políticas de vida são políticas que 

dão valor e significado específico às vidas humanas. As políticas de vida diferem analiticamente 

da biopolítica de Foucault (1978) definida como "a regulação da população", na medida em que 

se relacionam não com as tecnologias do poder e a forma como as populações são governadas, 

mas com a avaliação dos seres humanos e o significado de sua existência. Segundo Rabinow e 

Rose (2006), o termo "biopolítica" implica em reconhecer todas as estratégias e argumentos 

específicos sobre problematizações da vitalidade humana coletiva, morbidade e mortalidade; sobre 

as formas de conhecimento, regimes de autoridade e práticas de intervenção que são legítimas, 

desejáveis e eficazes para um futuro desejado. Biopolítica pode ser entendida como uma 

racionalidade política que toma a administração da vida e das populações como seu tema.  

Segundo Marsland e Prince (2012), a “política de vida” de Fassin (2004) é um conceito 

vital para analisar em conjunção com a biopolítica porque para elas e Fassin (2009), a questão da 

desigualdade está ausente na análise da biopolítica de Foucault (1978). Muitas vezes, no contexto 

do atendimento médico público na grande São Paulo, a falta de orçamento e a má administração 

exacerbam a desigualdade e a luta pela sobrevivência.  Sendo assim, os serviços em saúde pública 

são muito mais sobre o aqui e agora (como cuidados pré-natais e perinatais) do que sobre suas 

possibilidades futuras (como o diagnóstico precoce de cânceres ginecológicos).   

Fassin (2009) postulou que precisamos levar a análise da biopolítica em uma direção 

diferente da que foi proposta por Foucault, ou melhor, como uma questão sobre a investigação 

acerca dos valores e significados tanto da "vida em si" quanto das vidas particulares. Para Fassin, 
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a biopolítica não se refere somente às tecnologias de poder, onde se situam, como definem as 

verdades e produzem sujeitos. Também implica nos efeitos do poder de designar as formas 

determinadas para tratar e valorizar indivíduos. Marsland e Prince (2012) afirmam que, no 

contexto de desigualdade, segundo Fassin (2009), sentidos e valores são importantes porque 

vinculam as biografias de vidas com sua biologia e os significados que atribuímos à vida em geral 

com a vida concreta. Nas sociedades contemporâneas, a legitimidade e a sacralidade da vida são 

valores dominantes. Porém, isso implica em decisões sobre que tipo de vida as pessoas podem ou 

não podem viver e qual época de vida ou tipo de vida é mais importante proteger e/ou cuidar. 

Na sua análise da intervenção humanitária para refugiados, Fassin (2007) mostra como a 

intervenção humanitária é uma biopolítica na medida em que cria e administra campos de 

refugiados, desenvolve ferramentas e estatísticas para medir a desnutrição e faz uso dos meios de 

comunicação para dar testemunho da injustiça no mundo. Mas a intervenção humanitária é também 

uma política de vida, na medida em que tem como objeto a salvação de indivíduos, o que pressupõe 

não só arriscar os outros, mas também fazer uma seleção das existências de quem é possível ou 

legítimo salvar. Quando administradores de sistemas em saúde priorizam ou até decidem que 

certas pessoas precisam de serviços em saúde e outras não (no caso de UBSs que só atendem 

mulheres grávidas ou não dedicam orçamento aos problemas em saúde de mulheres que não são 

gestantes), isso é uma decisão intencional, sinalizando quais vidas são mais legítimas para cuidar 

e/ou salvar. No contexto do SUS, mulheres gestantes, bebês e crianças são vidas mais legítimas de 

que mulheres não gestantes, então um orçamento adequado para serviços em saúde pertinentes 

para esse grupo não é contemplado ou investido, aumentando as esperas longas e/ou 

impossibilitando acesso a cuidados em saúde ginecológica para muitas mulheres não gestantes.  

 

4.4 Imigrantes Esperando e se Desesperando 

Por serem migrantes, muitas das interlocutoras entenderam suas experiências no SUS 

através da lente do sistema de saúde na Bolívia, que para muitas delas, nunca foi acessível por 

questões econômicas. Sendo assim, algumas interlocutoras quase nunca acessaram serviços em 

saúde biomédicas/formais antes de usar o SUS no Brasil. De acordo com Vogt (2013), muitas 

imigrantes não conceituam a violência que experimentam no processo migratório como nova ou 

única, mas como uma continuação de processos que conheceram durante toda sua vida. Para muitas 
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das interlocutoras, a espera faz parte da possibilidade de ter acesso a cuidados em saúde que não 

seriam acessíveis na Bolívia para elas. “Es gratis aquí, pero en Bolivia no es.”  Foi uma declaração 

que escutei regularmente das interlocutoras no contexto de falar sobre a qualidade de serviços 

encontrados no SUS e a espera.  

En Bolivia, claro que me atiendan, pero eso, digamos, es pagado. Porque si no tienes 
plata, no tienes cómo moverse, igual no te atienden. Es así.- Melisa 
 
Pero allá (Bolivia) no hay (sistema universal de saúde). Si estás mal, estás mal. Y ya, si 
tú tienes dinero, tú vas a ser atendido. Si no tienes dinero, ellos no te atienden. Es así.- 
Angela 
 
Porque en Bolivia… parece que es más …carita. Así hay que pagar ... y mientras aquí 
hemos ido a pronto socorro que es gratis y según yo es bien… porque en Bolivia no es 
así.- Raquel 
 

Como exemplificado acima, ainda que a espera seja longa, pelo menos a maioria do tempo 

minhas interlocutoras conseguiram acessar algum tipo de serviço em saúde. Muitas das mulheres 

não tratavam o acesso a cuidados em saúde dignos e de qualidade como um direito, porque quase 

nunca tinham acesso a serviços em saúde no seu país de origem, especialmente não de forma 

gratuita.  

As esperas longas para os serviços podem aumentar esse sentimento de que o uso dos 

serviços públicos de saúde não é um direito, mas um privilégio. Quando o acesso a cuidados em 

saúde não é pensado como um direito, não se pode reclamar abertamente já que os serviços “de 

graça” são demorados.  

No início da nossa conversa formal, Melisa afirmou que achava que não ia conseguir um 

encaminhamento porque sua migração não estava regularizada. Assegurei que negar um 

encaminhamento por seu status migratório seria ilegal. Entretanto, em uma interação, uma 

funcionária da recepção da UBS falou que Melisa não ia conseguir encaminhamento por conta do 

seu status migratório, ainda que supostamente o encaminhamento já tivesse sido pedido, tanto era 

assim, que ela já tinha seu protocolo. Melisa quase parou de frequentar a UBS depois dessa 

insistência por parte da funcionária da UBS, o que aumentou ainda mais a incerteza e aflição dela.  

Enquanto legalmente as pessoas imigrantes não regularizadas têm o direito à saúde no 

Brasil, as consequências de sua estigmatização social, de suas condições precárias de vida e o 

clima de medo e desconfiança gerado pelas políticas de imigração restritivas na prática impedem 

que muitos tenham ou se sintam intitulados a esse direito. Também, o clima de medo e 
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desconfiança atravessa de forma negativa a própria percepção dos atores institucionais dos 

indivíduos não regularizados e sua avaliação sobre se eles merecem moralmente os recursos de 

saúde aos quais têm direito legal. Em outras palavras, uma combinação de fatores sociais 

intangíveis (xenofobia/racismo/xenorracismo); obstáculos burocráticos; políticas de imigração 

restritivas e/ou confusas; e a precariedade relacionada ao status dos imigrantes, medo, suspeita) 

interagem para afetar o status de saúde dos indivíduos e criar angústia psicológica (Larchanché, 

2012). Fatores intangíveis como medo e suspeita têm poderosos efeitos de "subjetivação", que 

impõem a forma como tantos imigrantes como os prestadores de serviços de saúde pensam sobre 

a "meritocracia". Os discursos sobre a submissividade dos imigrantes, portanto, produzem sujeitos 

migrantes que se sentem submissos e sujeitos não-migrantes que julgam as pessoas imigrantes 

como não merecedores (Larchanché, 2012).  

Os serviços públicos de saúde não são os únicos nos quais emergem contextos nas vidas 

das pessoas migrantes no Brasil em que a espera e a manipulação de tempo e prazos em geral são 

utilizadas para influenciar a percepção e o tratamento dos direitos básicos desse grupo. No 

processo de regularização migratória as imigrantes enfrentam muitas barreiras em que a questão 

de tempo e prazos prejudicam suas condições de vida. Enquanto a Nova Lei de Migração, Lei 

13.445 (Brasil, 2017), que entrou em vigor em novembro de 2017, significou muitos avanços para 

a população imigrante, a lei também criou certas barreiras para imigrantes de baixa renda de se 

regularizarem. A nova lei de migração entrou em vigor enquanto eu fazia trabalho voluntário na 

regularização de imigrantes na Ong Cruz.  

A mudança sancionada pela nova lei mais impactante no dia a dia para as pessoas que 

pediram ajuda para regularizar na Ong Cruz foi a imposição das multas para imigrantes em 

situação irregular. o artigo 109 da lei detalha a sanção da multa que é a penalidade administrativa 

prevista para a infração de permanecer no território brasileiro de forma irregular. A multa é 

aplicada de acordo com a quantidade de dias que a pessoa imigrante ficar irregular no Brasil e 

pode incitar a deportação no caso que a pessoa imigrante não saia do país ou não regularize sua 

situação migratória. Com a nova lei de migração para cada dia irregular no Brasil uma multa é 

aplicada de R$100,00 e esse valor pode chegar ao teto de R$10.000,00.  O Estatuto do Estrangeiro, 

que sancionou a migração no Brasil antes da nova lei entrar em vigor, previa como valor mínimo 

de multa para migração irregular de R$ 8,27 por dia e com uma taxa máxima de R$827,00. 

Enquanto as pessoas imigrantes têm as garantias de poder apresentar uma defesa e, eventualmente, 
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um recurso, quando da apuração da infração de permanência irregular para permitir com que a 

multa seja aplicada em um valor justo, a redução da multa não é garantida e é um processo difícil 

entender e não muito conhecido pela população imigrante (algo que aprendi realizando 

atendimento na regularização de imigrantes na Ong Cruz). 

Todas as interlocutoras com quem eu falei sobre seu status migratório se regularizaram ou 

pensavam em se regularizar com o acordo Mercosul. Sendo assim, a lei dá 90 dias para elas 

iniciarem a primeira fase da regularização. O processo de regularização tem custos que vão desde 

solicitar e pagar documentos oficiais no consulado Boliviano (ou na Bolívia), no Poupatempo57 e 

em outras unidades oficiais dependendo da situação até a fase da regularização. Além dos custos 

burocráticos e taxas específicas, também é preciso pagar o transporte para que se chegue aos 

diferentes locais burocráticos de atendimento (por exemplo o Poupatempo, o consulado do país de 

origem do indivíduo imigrante, a Polícia Federal).  Enquanto existem ONGs e instituições que 

oferecem ajuda com os documentos da regularização de forma gratuita, elas não são conhecidas 

por todas as pessoas imigrantes e estas instituições não possuem estrutura ou não são acessíveis 

pela localização e horários limitados para atender a toda a população imigrante no processo de 

regularização. Existem empresas que ajudam com a papelada para a regularização, mas os serviços 

são pagos e às vezes os preços são exorbitantes. A maioria das mulheres imigrantes com quem 

falei pediram ajuda de alguma instituição para a regularização não só porque é um processo 

confuso, mas também porque não tem acesso a computador e impressora. Várias pessoas que 

chegaram à Campanha de Saúde dos Imigrantes, só conheceram a campanha porque queriam usar 

os serviços pagos de uma empresa na mesma sala grande que ajuda com a papelada para regularizar 

a migração.  

A multa de R$100 por día seria exorbitante para todas as interlocutoras que entrevistei 

formalmente, pois nenhuma delas ganha mais de R$100 em um dia normal de trabalho. Quando 

Victoria e Angela chegaram ao Brasil, estavam em situações de trabalho análogo a escravidão e 

não podiam sair da oficina e iniciar o processo de regularização. O dono da oficina onde Angela 

                                                
57 O Poupatempo é um projeto que foi inaugurado em 1997 no Estado de São Paulo, Brasil, a primeira unidade sendo 
no bairro de Sé, no Centro da cidade de São Paulo. O Poupatempo oferece em um mesmo local vários serviços 
burocráticos como a emissão da cédula de identidade, o atestado de antecedentes criminais (uma coisa necessária para 
adquirir o RNM), a carteira nacional de habilitação, licenciamento veicular, etecetera (Secretaria de Gestão Pública, 
2008). 

 



 

221 

 

trabalhava falou que só por sair da oficina ela poderia ser presa pela polícia. As duas só 

conseguiram iniciar o processo de regularização mais de um ano depois de chegar ao Brasil, 

quando saíram das situações de trabalho análogo a escravidão e conseguiram guardar dinheiro para 

iniciar o processo. Melisa e Noelia ainda não estavam regularizadas na época do meu trabalho de 

campo. Para Noelia, a questão de encontrar tempo para fazer todo o processo enquanto tinha que 

cuidar da sua filha, Elisabeth, foi uma grande barreira para a regularização. Noelia afirmou que 

não tinha como se regularizar antes dos 90 dias no país depois de pagar a passagem para ela e 

Elisabeth da Bolívia para estar com seu marido no Brasil. Ela falou que os custos para regularizar 

sem as multas foram altos e a família dela tinha que tomar um tempo para poupar o dinheiro 

necessário. Ao aprender sobre as multas que talvez poderia ter que pagar, ela se frustrou e parou 

com o processo. Melisa nunca regularizou sua migração antes de voltar para a Bolívia porque não 

tinha dinheiro para pagar os custos.  

A possibilidade de regularização somente antes de 90 dias no país sem multa alta, os custos 

burocráticos e o processo complicado que toma vários dias para ir de um lugar para outro em São 

Paulo e esperar junto às várias instituições, quase impossibilita a regularização para muitas pessoas 

imigrantes. Conheci vários imigrantes bolivianos na Campanha de Saúde dos Imigrantes que 

relataram que nem estavam ganhando salário ainda nas oficinas onde trabalham porque ainda 

estavam trabalhando para pagar a dívida da sua passagem.58  

A espera aparece também depois de processar a papelada para a regularização migratória 

porque às vezes demora meses para receberem o cartão de identificação oficial das pessoas 

imigrantes regularizadas no Brasil, o RNM. Ao processar a papelada, a Polícia Federal emite um 

protocolo em papel branco. Poucas instituições entendem ou aceitam o que é o protocolo do RNM, 

e um cartão de identificação oficial do Brasil é necessário para muitos processos vitais para a vida 

cotidiana no país, como abrir uma conta bancária. De acordo com Vianna e Facundo (2014), 

                                                
58 É importante notar que casos assim se encaixam legalmente na categoria de tráfico humano, mas a maioria das 
vezes as pessoas não entendem ou sentem que isto é o que está acontecendo (Illes et al., 2008). Angela, Raquel e 
algumas mulheres do grupo focal só conseguiram chegar a São Paulo dessa forma, pagando a dívida da passagem para 
São Paulo desde a Bolívia com seu trabalho de oficina depois de chegar ao Brasil. Para elas, esta foi a única forma 
financeira para conseguir chegar no Brasil e melhorar sua situação econômica. Duas vezes presenciei conversas entre 
funcionárias da Ong Cruz com mulheres imigrantes bolivianas que eram donas de oficina que disseram que iam pagar 
as passagens dos seus familiares ou pessoas da sua cidade na Bolívia que trabalhariam nas oficinas delas e pagariam 
a dívida das suas passagens assim. Ambas vezes as funcionárias da Ong Cruz avisaram para as donas de oficinas que 
essa prática é tráfico humano e que não devem participar nisso. As duas vezes, as donas de oficina defenderam a 
prática e disseram que assim seria a única forma para seus familiares ou membros da sua comunidade nativa chegar 
em São Paulo, porque elas não podiam pagar a passagem para essas pessoas sem a promessa de algum retorno.  
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solicitantes de refúgio no Brasil enfrentam esperas para a regularização particularmente difíceis, 

com períodos em angústia sem saber os resultados da solicitação, o que causa sentimentos de 

impotência, fragilidade, desespero e precariedade.	 

Uma particularidade que se apresenta no processo de regularização e que estigmatiza ainda 

mais as pessoas imigrantes indocumentadas e aumenta a angústia psicológica no processo é o fato 

de que a regularização migratória é processada e aprovada ou negada pela Polícia Federal e não 

por um órgão civil. Por ter que passar por uma entidade policial, uma pessoa pode se sentir como 

um criminoso. A mãe imigrante boliviana, ativista e membro fundadora do coletivo Equipe de 

Base Warmis: Convergência das Culturas em São Paulo, Jobana Moya, também disse que a Polícia 

Federal pode ser arbitrária na solicitação do tipo de documentação para pessoas imigrantes, o que 

pode dificultar ou impossibilitar a regularização para certas pessoas.  
“Existe uma lista de documentos [obrigatórios para a regularização], mas, se a Polícia Federal 
entende que precisa pedir mais algum documento, eles podem fazer isso. A lei permite. Aí muitas 
pessoas acabam desistindo, porque você já conseguiu tudo o que precisava levar e eles dizem que 
você precisa levar mais alguma coisa” - Jobana Moya (Warken, 2020) 

 

Jobana Moya e outras ativistas imigrantes, coletivos de imigrantes, e brasileiras a favor dos 

direitos de pessoas imigrantes defendem a mudança do processo de regularização para um órgão 

civil (Suarez, 2018; Ventura, 2014; Oliveira, 2018). Um órgão civil ajudaria em desestigmatizar a 

migração e também a entidade poderia se dedicar mais para assegurar a acessibilidade ao processo 

de regularização. Por exemplo, presenciei no meu próprio processo de regularização migratória a 

falta de intérpretes para imigrantes não falantes de português.59  

Enquanto a sanção da Polícia Federal como encarregados da regularização migratória 

estigmatiza as e os imigrantes, Jobana Moya também afirma que não existe interesse pelo Estado 

                                                
59 Quando passei pela Polícia Federal para processar minha regularização migratória em 2014, fui privilegiada porque 
já tinha contato com português antes de me mudar para o Brasil e falava um nível de português avançado. Enquanto 
eu estava sentada em uma mesa ao mesmo tempo em que a policial estava olhando minha papelada para ver se eu 
possuía todos os documentos necessários, na mesa seguinte havia uma mulher imigrante negra (não sei de qual país) 
que estava tentando falar em inglês com a policial que estava atendendo seu caso. A mulher se frustrou porque quem 
a estava atendendo não a entendia. Eu perguntei em inglês para a mulher imigrante se eu poderia ajudar ela na tradução. 
Ela parecia aliviada e falou que sim, que só tinha alguns meses no Brasil e assim não falava português ainda. Eu 
perguntei em português para a policial atendendo a mulher se eu poderia ajudar. As policiais perguntaram entre elas 
se eu poderia ajudar a mulher e depois de alguns minutos, a policial que estava me atendendo falou que não e que só 
um ou uma acompanhante conhecida dela ou uma intérprete oficial poderia traduzir para ela. Perguntei se tinha 
intérprete oficial de inglês para auxiliar a mulher e a policial falou que não. A mulher imigrante tentou insistir em 
inglês que eu poderia ajudá-la e eu tentei traduzir, mas a policial não aceitou e a mulher acabou saindo sem entregar 
seus documentos.  
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de facilitar a regularização já que muitos negócios se beneficiam com imigrantes indocumentados 

em situações precárias. As pessoas imigrantes indocumentadas são mais vulneráveis a serem 

forçadas a receber salários baixos e muitas vezes aceitar condições de moradia e trabalho inumanas 

já que estão estigmatizadas pela condição de serem indocumentadas e podem sofrer com o medo 

de deportação. 
 

“A imigração está criminalizada em todo o mundo. Então o que fazem os Estados? Não 
criminalizam diretamente, mas dificultam. Eu sinto que é uma estratégia para deixar as pessoas 
nessa situação vulnerável. Não se tem nem ao menos dados sobre quantos imigrantes estão 
irregulares no Brasil. E por que não tem? Porque não há interesse. Se o Estado tivesse essa 
informação, teria que fazer algo em relação a isso” - Jobana Moya (Warken, 2020) 

As barreiras para a regularização migratória para as mulheres imigrantes bolivianas e 

muitas outras pessoas imigrantes incluem os prazos inalcançáveis, a falta de tempo livre, 

burocracia confusa, taxas e multas altíssimas e estigmatização que causa medo e incerteza para as 

pessoas imigrantes. Estas barreiras, já discutidas em muitos foros públicos por ativistas imigrantes, 

coletivos de imigrantes e instituições que promovem os direitos de imigrantes, indicam uma falta 

de interesse pelo Estado de promover a regularização migratória igualitária e justa (Equipe de Base 

Warmis - Convergência das Culturas, 2020). Também revelam como a manipulação de tempo 

(prazos curtos para pessoas com pouco tempo, dinheiro e acesso à informação) e a espera são 

utilizados para a dominação e submissão das pessoas imigrantes de baixa renda (principalmente 

não brancas), desestimulando a migração regularizada para esse grupo e colocando estas pessoas 

em situações precárias. 

 

4.5 Tempo é Dinheiro 

Como detalhado antes, uma grande porcentagem das imigrantes bolivianas em São Paulo 

trabalha em oficinas de costura que pagam por peça costurada. Muitas oficinas têm prazos curtos 

para entregar certo número de peças e os funcionários são forçados a trabalhar longas horas sem 

descanso, o que às vezes acaba tornando-se trabalho análogo à escravidão. Essa dependência em 

render mais para receber um salário digno precariza o tempo dos trabalhadores e, como 

mencionado antes, afeta como e/ ou se acabam podendo cuidar da saúde deles da forma desejada 

ou necessitada por eles. Foram relatados vários casos de interlocutoras que não receberam tempo 
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concedido para sair de oficinas para cuidar da própria saúde (para ir à farmácia, para consultas 

marcadas ou para serviços emergenciais) por medo da perda de tempo de trabalho. Por exemplo, 

há o caso da Victoria que não recebeu tempo concedido para ir às suas consultas pré-natais pela 

dona de oficina onde trabalhava quando estava grávida com seu segundo filho.  

Em outros casos, por questão do tempo e pagamento, as interlocutoras acabaram fazendo 

as contas para decidirem se usar um serviço particular em certos casos custaria menos dinheiro 

para elas. Liliana afirmou que quando estava grávida, para fazer os ultrassons recomendados no 

SUS, ela tinha que calcular quanto tempo ela (e seu marido que a acompanhava) ficariam sem 

trabalhar (que seria quase o dia completo incluindo transporte, a espera para o exame e o tempo 

do exame) e depois os custos do transporte (porque o hospital onde marcaram para ultrassom no 

SUS estava em outro bairro).  
 

…en mi trabajo no me daba permiso por (para sair para fazer os ultrassons pré-natais)... Em, sí, 
me daba permiso pero las declaraciones de horas que representaban no, no hacía valer. Me 
descontaban todo de mi salario. Entonces perdimos. - Liliana 

 

No final das contas, Liliana e seu marido acabaram descobrindo que custou menos marcar 

um ultrassom privado mais perto de casa e em horário mais conveniente para os dois, fora do 

horário de trabalho. Sendo assim, fizeram todos os ultrassons de rotina durante sua gravidez em 

uma empresa de diagnóstico particular. Liliana também relatou que sentiu que fazer o ultrassom 

particular fora do horário de trabalho dela fez com que o dono da oficina registrada onde ela 

trabalhava na época lhe tratasse com mais respeito e a valorizou mais por não perder tempo de 

trabalho com serviços médicos.   

Outro problema que não apenas afetou as interlocutoras, tanto financeiramente quanto em 

termos do uso de seu tempo, foi o estoque insuficiente de medicamentos nas farmácias das UBSs. 

Quando as UBSs não possuem os medicamentos que são receitados pelos médicos do SUS para 

elas ou seus familiares, o que foi uma queixa comum das minhas interlocutoras, elas têm que achar 

e pagar pelos medicamentos numa farmácia particular.  
 

Sam: ¿Y ustedes usan medicamentos de las farmacias de las UBS?  
Participante 6: Los que si tienen, ¿no? No todo tiene lo que piden.  
Participante 3: Difícilmente se encuentra. Por ejemplo, en caso de mí, en la gran mayoría que yo 
fui, me dijeron que no, o volver en tal día. Si volver, no ha llegado. No ha llegado. Entonces 
difícilmente lo encontrarás. Yo creo que la grande mayoría compra directo de las farmacias.  
Participante 6: Si, las farmacias.  
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Sam: Si. ¿Entonces ustedes compran?  
Casi todas en conjunto: Sí. Sí. Sí.  
Participante 3: Compramos.  
Participante 2: Los más genéricos… porque son los más baratos, ¿no? Como 1,50.  
Participante 7: Genéricos son los más... menos, ¿no? de lo que cuestan.  

Várias mulheres imigrantes bolivianas que conheci afirmaram que se sua UBS não 

possuísse certo medicamento, elas desistiriam do tratamento porque não teriam dinheiro para 

pagar, fazendo com que não conseguissem tratar as doenças, ferimentos, condições ou dores e, 

consequentemente, piorando a saúde. A Participante 1 do grupo focal afirmou que sua condição 

financeira é o que determina se ela compra um medicamento em farmácia particular.  

A veces en situación, digamos, no siempre estás bien (financeiramente), situaciones así, no compras. 
No terminas con el tratamiento. Te quedas allí sin tomar el medicamento. -Participante 1 

As diferenças em preços dos medicamentos entre farmácias particulares também foi um 

tema bastante discutido, especialmente entre as mulheres imigrantes bolivianas morando na 

periferia de São Paulo, como as mulheres do grupo focal.  

Participante 7: …mi esposo está tomando, ¿cómo se llama?… una medicina que es para… ¿cómo 
se dice?... es para un dolor de…  
Participante 5: Gastritis.  
Participante 7: Para gastritis… Entonces allí en una farmacia me han dicho que está 50 reales y yo 
no he comprado allí. Yo he ido más para este lado y… ha cobrado a 12 reales. Ese es lo que más se 
puede comprar… ahora tres meses, por tres meses él está tomando esto.  
Participante 5: Hay que buscar, no más…  
Participante 7: Otro, por tres días tenía que tomar otro medicamento más. Y allí eso ha costado 20 
reales. Me he comprado otro por diez reales.  

Depois de terminar o grupo focal, eu estava conversando com três das participantes 

enquanto seus filhos estavam correndo e brincando na grama em frente à igreja. Elas estavam 

falando sobre quais farmácias particulares são as mais baratas. Eu perguntei sobre a distância entre 

as farmácias e se foram para várias com certa frequência. A Participante 7 falou que para os 

medicamentos para a gastrite do seu marido mencionado no trecho acima, ela primeiro precisava 

procurar em quase cinco farmácias para comparar os preços. Ela perdeu quase um dia inteiro de 

trabalho porque falou que não podia justificar pagar 50 reais por um medicamento do seu marido. 

Ela relatou que também, às vezes, as farmácias mudam o preço de certos medicamentos e que 

depois de se acostumar a ir àquela farmácia para comprar certo remédio, com a mudança no preço, 

ela precisava ir a várias farmácias novamente para comparar os custos novamente. Este problema 

de ir entre farmácias comparando preços era particularmente difícil para ela, pois ela mora nas 
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ladeiras de uma favela na periferia e para ir em certas farmácias ela tinha que levar seus dois filhos 

com ela andando um mínimo de meia hora para chegar até uma e, depois para ir para outra pode 

ser outra meia hora e mais até achar uma farmácia com um preço acessível para o medicamento 

receitado. Ela comentou que se sentasse para fazer os cálculos, talvez ela pudesse ganhar a 

diferença nos preços dos medicamentos nas farmácias costurando na oficina no tempo que ela 

toma andando entre farmácias para achar o melhor preço, mas ela nunca sabe quanto vai ser a 

diferença entre os preços então não pode desistir de fazer assim quando a UBS não tiver o 

medicamento que ela ou membros da sua família precisam.  

 

4.6 A Violência Simbólica e Estrutural da Espera 

Apesar da hegemonia neoliberal e a globalização econômica, o Estado - de tamanho 

reduzido, descentralizado e/ou limitado- ainda é um ente chave na vida das pessoas imigrantes no 

Brasil. Mesmo quando funciona mal e carece de recursos básicos, o SUS ainda proporciona 

serviços vitais em saúde. Segundo Auyero (2011), um foco na espera e na inação relacionada não 

é comum no trabalho de cientistas sociais porque normalmente enfatizam as ações de indivíduos 

e a resistência coletiva. Embora, no caso de residentes em São Paulo, esse foco na espera por 

serviços em saúde é vital porque para muitos usuários do SUS, a maioria de suas experiências e 

interações com as entidades se compõem na espera.  

Pierre Bourdieu (2000) afirma que precisamos catalogar e analisar todos os 

comportamentos associados ao exercício do poder sobre o tempo dos outros, tanto do lado dos 

poderosos (adiar, atrasar, levantar falsas esperanças ou, pelo contrário, apressar, apanhar de 

surpresa) como do lado dos/das "pacientes", a pessoa ou o grupo que, muitas vezes, enfrenta uma 

espera ansiosa e impotente. Bourdieu (2003) chama de violência simbólica, aquela que é 

perpetrada por aqueles que estão no poder, de modo que as reais intenções de manter o poder 

estabelecido são mascaradas. Dessa forma, legitimam-se as situações ocorridas (neste caso, as 

esperas longas), tanto para quem domina como para quem é dominado. Em muitos casos, uma 

violência é tão naturalizada e legitimada nos discursos e nos atos que pode não ser reconhecida 

como tal por quem a sofre. Para as interlocutoras deste estudo, mulheres imigrantes bolivianas de 

baixa renda, muitas vezes a espera foi normalizada porque foi uma continuação da inacessibilidade 
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a serviços dignos em saúde que enfrentaram na Bolívia. Muitas vezes, até com as esperas longas 

e incertas, o acesso a serviços em saúde na Grande São Paulo, é uma melhora em relação à falta 

de serviços que vivenciavam na Bolívia.  

A escassez de serviços em saúde gratuitos e de qualidade na Bolívia em comparação com 

os serviços do SUS no Brasil é uma reflexão de uma longa história de disparidade social, 

privatização e imperialismo econômico com semelhanças, mas divergências na história social, 

política e econômica do Brasil (Bernstein, 2017; Fleury, 2011; Sanz Galindo, 2006). Essas 

disparidades em acesso à saúde às vezes são razões que fomentam a migração da Bolívia para o 

Brasil.60 A "Violência estrutural", é um termo que Farmer et al. (2004) utiliza para explicar as 

diferenças entre as formas como as pessoas vivem em diferentes partes do mundo. Ele explica a 

acumulação imensa de riqueza em uma parte do mundo e a miséria abjeta em outra, mostrando 

como ambos existem em relação um ao outro, dentro do mesmo sistema político e econômico. 

Observa-se a violência estrutural nas disparidades de acesso a serviços em saúde, se comparados 

Bolívia e Brasil. Além disso, no caso da Grande São Paulo, essas disparidades aparecem entre um 

bairro e outro, como no caso das esperas extremamente longas para encaminhamentos na periferia 

em comparação com moradores no centro.  

Ao usar este termo, "estrutura", Farmer se refere a um padrão de ação social coletivo que 

já atingiu um grau de permanência. Uma estrutura, neste sentido, não é uma coisa material, mas 

sim uma consistência observável na atividade social humana, que se tornou tão firmemente 

enraizada (em hábitos, relações sociais, acordos econômicos, práticas institucionais, direitos, 

política, etc.) a ponto de ser normal e um fato permanente na sociedade. Tais estruturas também 

se manifestam materialmente, nas formas de hospitais, sistemas de transporte, energia e esgotos, 

etc. 

Ao justapor “estrutura” (algo que parece neutro e inquestionável) com a palavra 

"violência", no termo “Violência Estrutural”, Farmer obriga a sociedade a prestar atenção às 

formas de sofrimento e injustiça que estão profundamente enraizados nos padrões comuns e 

despercebidos em nosso mundo. As mesmas estruturas que fazem com que a vida seja segura, 

confortável e agradável para certos indivíduos e grupos, também comprometem a vida de outros 

                                                
60 Conheci algumas imigrantes bolivianas durante meu trabalho de campo na Campanha de Saúde dos Imigrantes e 
na Ong Cruz que afirmaram que uma das razões que eles decidiram migrar para o Brasil foi para ter acesso ao SUS 
para acessar serviços em saúde gratuitos para elas e/ou seus filhos.  
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através da pobreza, insegurança e violência. Estas estruturas não são naturais nem neutras, mas 

são o resultado de longas histórias de luta política, econômica e social. Segundo Farmer et al. 

(2004), estas estruturas podem e devem ser desafiadas e modificadas.  

Encontra-se a violência estrutural descrita por Farmer et al. (2004) dentro da cultura de 

Fast Fashion, que faz com que roupas sejam produzidas e consumidas de forma rápida e barata 

enquanto pessoas como as mulheres imigrantes, interlocutoras deste estudo, regularmente são 

remuneradas com pagamentos baixíssimos para a costura das peças. Muitas vezes vivem em 

condições de trabalho e moradia péssimos para sustentar a demanda para grandes lucros e preços 

baixos na área de moda. Por consequência, vivem com problemas de saúde, a carência de serviços 

em saúde acessíveis e muitas vezes, a falta de acesso a serviços públicos em geral.    

As mudanças neoliberais e as necropolíticas atuais, incluindo o projeto do desmonte do 

SUS, aumentam os tempos de espera em todos os níveis do sistema de saúde pública (que na 

maioria das vezes é a única opção de serviços em saúde para as pessoas de baixa renda). As esperas 

longas dentro das salas de espera e para encaminhamentos criam maiores barreiras para o acesso 

a cuidados em saúde para esse grupo e seus familiares e muitas vezes significam piores resultados 

em saúde para elas. A severidade do problema da espera para as interlocutoras deste estudo é 

aumentada pelas situações precárias de trabalho e moradia que muitas delas vivem, a estigma e o 

xenorracismo que enfrentam dentro do sistema, e a liminaridade que incorporam por ser de 

diferentes culturas com diferentes noções de tempo, direitos, saúde e comunidade.  
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5 OS LUGARES DAS VIOLÊNCIAS COTIDIANAS 

Na noite de 21 de fevereiro de 2020, Suely Claudia Fernandez Argani, imigrante boliviana 

e residente de São Paulo com 24 anos, foi morta a facadas por seu ex-companheiro, também 

boliviano, Ygor Rivas, de 30 anos. Ela tinha três filhos e estava grávida de oito meses. Esse 

episódio de violência ocorreu no Jardim Brasil, zona norte de São Paulo, no meio de uma rua. 

Segundo imagens de uma câmera de monitoramento, Suely e Igor tiveram uma discussão numa 

igreja evangélica e Suely atravessou a rua enquanto estava sendo perseguida pelo assassino. Ao 

segurá-la, Igor arrastou Suely para a calçada e a esfaqueou um mínimo de doze vezes, 

principalmente na região do pescoço.  

As imagens também mostram a vítima, já depois de ter sofrido o ataque, pedindo socorro 

para carros passando na rua e até para um ciclista, que a ignorou. A Polícia Militar falou que a 

encontrou já sem vida. O filho dela, que estava para nascer, morreu também (Henrique, 2020a). 

O caso desse assassinato foi difundido entre a população de imigrantes bolivianos em São 

Paulo, e várias instituições de imigrantes denunciaram a barbaridade do crime (Migramundo 

Equipe, 2020). Infelizmente, a tragédia desse feminicídio não é um caso isolado. Outra mulher 

imigrante boliviana, Kimberly Cababa Ordonez, de 23 anos e mãe de duas filhas, foi encontrada 

morta a facadas na mesma semana. O namorado dela era o maior suspeito do crime (R7, 2020).  

Em 2019, o número de feminicídios cresceu na capital e no estado de São Paulo, ainda que 

a taxa de homicídios entre a população geral tenha baixado. Segundo a Secretaria de Segurança 

Pública, os casos de feminicídio subiram na capital paulista e no estado de São Paulo, 

respectivamente, 51,7% e 33,8% (Henrique, 2020b). As estatísticas sobre violência são 

preocupantes, em relação a população de mulheres em São Paulo em geral. Todavia, existem 

barreiras e circunstâncias específicas que mulheres imigrantes bolivianas enfrentam para evitar, 

combater, denunciar e fugir da violência.  

Feminicídio, na escala de tipos de violência que as mulheres sofrem, é das mais sérias 

formas de violência. Existem também formas de violência consideradas mais sutis que causam 

danos às mulheres e contribuem para e podem chegar ao ponto de violências graves como 

feminicídio (Garcia et al., 2013). A violência, como um tema abrangente, apareceu em muitas 

formas ao longo da pesquisa. Como detalhado em capítulos anteriores, imigrantes bolivianas na 

grande São Paulo enfrentam violências de diversas formas. Neste capítulo, pretendo mostrar como 
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a violência sofrida pelas mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo pode acontecer em 

diferentes formas e graus por conta das circunstâncias sociais, políticas, econômicas, de moradia 

e de trabalho específicas vivenciadas por elas. Essas circunstâncias podem ampliar ou mudar a 

violência sofrida e dificultar o acesso à segurança e à justiça. Entre outras razões, essas 

circunstâncias demandam estratégias específicas para as equipes de saúde poderem facilitar acesso 

a serviços de saúde para essa população. Vou focar especialmente nas condições específicas 

vivenciadas em oficinas de confecção de roupas e, em relação aos diferentes tipos de violência, 

mostrar como a oficina pode servir como um espaço de abrigo e segurança ou um espaço de alta 

vulnerabilidade.  

A OMS define a violência como:  

...o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra 
um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado ou privação.  - Dahlberg e Krug, 2006, p. 277 

Embora esta definição da OMS pareça ampla, não inclui as dimensões baseadas em etnia, 

gênero, sexualidade, deficiência ou classe, ou seja, as raízes sociopolíticas e econômicas da 

violência (McLean e Panter-Brick, 2017). As mudanças nas redes sociais, o trabalho precário, a 

falta de segurança nas ruas, o xenorracismo e o sexismo enfrentados pelas interlocutoras deste 

estudo afetam a natureza e o impacto da violência sofrida por elas e suas famílias. 

Estudos recentes sobre a violência enfatizam a necessidade de explorar as intersecções das 

formas múltiplas de violência; as maneiras em que a violência é vivenciada, socialmente, 

fisicamente e psicologicamente; e os contextos culturais em que a violência é perpetuada (Mclean 

e Panter-Brick, 2017). Neste capítulo busco compreender estas dimensões da violência no contexto 

em que é vivenciada pelas interlocutoras do estudo.  

Certas grandes categorias podem ser úteis para enfrentar e reconhecer as raízes, a 

diversidade, os vínculos e a difusão das diferentes manifestações (formas e efeitos) da violência. 

A violência cotidiana (everyday violence), originalmente desenvolvida por Nancy Scheper Hughes 

(1992), é um conceito adequado para descrever o que é enfrentado pelas interlocutoras deste 

estudo. A violência cotidiana é um termo que Scheper Hughes utiliza para chamar atenção para os 

crimes no tempo de paz que afetam as pessoas pobres pelo mundo. É um termo útil para 

circunscrever as práticas rotineiras e as expressões de agressão interpessoal que se utilizam para 

normalizar a violência no nível microestrutural e microsocial (em casa, na rua, na sala de aula). A 
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violência cotidiana como um conceito ajuda a evitar a culpabilização das vítimas de violência em 

confrontos no nível individual.  

A violência cotidiana abrange as formas implícitas, legítimas e rotinizadas de violência 

inerentes em certos contextos políticos, econômicos e sociais. É um tipo de violência normalizada 

que às vezes faz com que a mesma seja invisível (Bourgois et al., 2004). Neste capítulo, abordarei 

alguns tipos de violência cotidiana que enfrentam estas mulheres e suas famílias que são: assalto 

nas ruas, bullying (violência) nas escolas e violência de gênero, com um foco na violência 

doméstica.  

 

5.1 Violência na Rua 

Ao abordar a questão da violência, isto é, ao perguntar sobre o assunto para as 

interlocutoras do estudo, a maioria das entrevistadas, primeiramente, falou sobre assaltos na rua, 

uma grande preocupação pessoal e familiar.   Muitas falaram que o Brasil é mais perigoso do que 

a Bolívia.   

“Aquí hay más violência. Mucho más violência”. - Luz 

 

…Hay mucha…mucha en la calle, mucha gente en la calle, mucha gente, gente que va en la calle. A veces 
salen drogados y no, pues, están conscientes y cualquier situación pasa. - Angela 

Dados básicos nacionais da Bolívia e do Brasil confirmam os medos por parte das mulheres 

em termos comparativos de violência. Por exemplo, segundo os dados da ONU (UN Office on 

Drugs and Crime’s International Homicide Statistics database, 2018), a taxa de homicídio por 

100.000 habitantes na Bolívia em 2016 foi 6,2. A mesma taxa no Brasil em 2018 foi de 27,4, um 

número mais de quatro vezes maior. Várias interlocutoras relataram sentir que bolivianos são alvos 

de assaltos porque há muitos brasileiros que acham que todos os bolivianos devem ser ricos, porque 

trabalham muito e sempre têm emprego nas oficinas de costura.  

Angela: (Brasil) Es más peligrosa.  
Sam: ¿Por qué?  
Angela: Porque… no… porque aquí los bolivianos, brasileiros piensan que los bolivianos tenemos 
más dinero que ellos, que nosotros solo hemos venido a ahorrar. Por eso hemos tenido varios 
bolivianos que han sido asaltados, sus casas, talleres. Siempre vamos mirando, más somos 
mirados…  
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Luz: Lo único que tal vez a mi no me agrada es la violencia, que hay mucho que hacen contra 
nosotros… contra los bolivianos, ¿no?  
Sam: ¿Qué tipo de violência?  
Luz: Por ejemplo, en la calle cuando tu andas, muchas veces te dicen “¡Oi, Bolivia!” Hay peruanos, 
paraguayos que nos parecemos iguales, especialmente cuando dicen “¡Ay! ¡Peruano! ¡Boliviano!” 
Dicen. Para ellos somos todos lo mismo. Mas especialmente los bolivianos a nosotros dicen 
“¡Bolivia, dá um real!” Así. Piensan que todo mundo tiene mucho dinero. La mayoría de la gente 
piensa eso de los bolivianos, ¿no? Porque trabaja tantas horas, tiene mucho dinero, mas no ven 
cuánto trabajan… porque trabajan…Y, piensan que nosotros tenemos por el servicio que de la firma 
llega a casa. Piensan que hay tanto trabajo y que ahorramos mucho dinero y siempre lo guardamos 
en casa y que siempre tenemos dinero, ¿no? Pero no es la realidad. Es diferente. 

 
 Uma vez, quando eu estava andando com uma amiga boliviana com traços indígenas 

dentro do metrô, passando pelo centro de São Paulo, um homem que estava pedindo esmola gritou 

para ela, “Oi, boliviana, dá um real. Eu sei que você tem um dinheiro.” Minha amiga falou que 

isso acontece sempre.  

Ao falar sobre o tema com Angela enquanto andávamos pela rua, depois de uma das suas 

consultas, ela explicou que ela e outras não têm como conseguir um cartão de débito ou crédito, 

ou acham que não podem por conta da situação migratória. Isso faz com que seja muito mais 

provável que imigrantes tenham que andar com dinheiro. Ela falou que as pessoas que fazem 

assaltos sabem disso e que talvez vítimas imigrantes não irão denunciar o crime porque têm medo 

da polícia, por conta da situação migratória. Com tudo isso, Angela afirmou que as bolivianas 

podem ser “vítimas perfeitas” de assaltos.  

Em economias capitalistas, a distribuição desigual de capital material, social e simbólico 

aumenta a marginalização e pobreza de certos grupos. Antropólogos revelam como experiências 

de insegurança econômica podem exacerbar comportamentos violentos entre grupos e indivíduos 

(Bourgois, 1995; Godoy, 2002; Klima, 2002; Moodie, 2006). Cardia et al. (2003) examinaram 

áreas urbanas com altas taxas de homicídios. Segundo eles, em São Paulo, uma área com taxas 

altas de violência e desigualdade social, o espaço urbano passou por uma transformação da 

organização da vida social através da criação de condomínios fechados e monitorados, shoppings, 

etc. Por causa de sentimentos de medo e insegurança, termos específicos de relações sociais entre 

residentes mudaram. Pessoas criam estereótipos, restringem acesso entre eles, o que aumenta a 

discriminação social, entre outros desdobramentos.  

Os assaltos comuns aos imigrantes bolivianas (normalmente de baixa renda) por brasileiros 

pobres são resultado de um sistema de desigualdade, de desemprego alto e a falta de renda básica 

para todos que residem em seus bairros. Como os bolivianos parecem ser vítimas mais fáceis de 
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assaltos, apresentariam menos risco para os assaltantes. O fato de muitos deles terem que andar 

com dinheiro em vez de cartão também faz com que sejam mais atrativos — já que roubar cartão 

muitas vezes não significa dinheiro que pode ser utilizado.  
As mulheres que acompanhei tiveram que lidar com assaltos nas ruas de diferentes formas. 

Por exemplo, Angela nem pensou em denunciar o crime quando foi assaltada perto de casa, no 

Brás, porque não queria perder tempo. Noelia denunciou o assalto do seu irmão, que viu pela janela 

da sua casa na Barra Funda, apenas porque sabia que a migração dele estava regularizada.  

No sé, pues tienen temor. Tienen temor de que puede pasar, que la policía las detienen por reportar 
un crimen. - Noelia 
 

Duas interlocutoras afirmaram que não ficaram passivas no momento de assaltos. Luz 

explicou como discutiu com o assaltante e fez ele sentir vergonha por querer roubar dinheiro dela.  

…aquí en Brasil fue un día yo comencé a trabajar en Tatuapé, registrada ya y yo tenia que estar alla 
a las siete, antes de las siete. Y de Casa Verde, donde vivía, estaba lejos. Y … un día de eso mi 
esposo dijo, “Vas a llevar dinero, vas a comprar zapatos para los chicos.” Ya, está bien. 300 reales 
yo tuve conmigo… Salí de mi trabajo… Fui a la casa. Era mediodía y yo dije, “Ya, está bien.” Pague 
un pasaje más de la terminal Casa Verde. Era unos 15 minutos a pie de mi casa… Y estuve en la 
calle y un joven allí agarró su cuchillo y dijo, “Da dinero.” Y yo me ha asustado un poco y como 
una señora estaba subiendo allá y el joven estaba allí con el cuchillo…Yo dije,  
“No puedo, no tengo aquí dinero.” Tenía 300 para zapatos de mis hijos. “No, no puedo.”  Yo le dije, 
“No tengo dinero. No tengo dinero.” le dije.  “Da moneda.” “No tengo moneda.” Entonces… Yo le 
dije, “Yo no tengo. Y si yo tuviera yo no te daría.” le dije... “Te gustaría que lo que tú estás haciendo 
hagan con tu mamá…” Asi me dijo, “No.”  “¿Porque estás haciendo?” Yo le dije, “No está bien lo 
que estás haciendo.” Yo le dije así, “No puedes hacer eso. ¿Porque piensas que yo tengo dinero?” 
“Tu gente trabaja así. Trabajan mucho.” “No estás muy errado.” Le dije, “Nosotros trabajamos así 
porque necesitamos…” Yo hablé así... “Mas yo no quiero verte aquí haciendo la misma cosa porque, 
así, si te veo de nuevo aquí, yo voy a llamar a la policía allí…” Allí empezó a llorar y me dijo, 
“Gracias por hablarme así.” Y yo llegué a casa y yo conté a mis hijos…. Estaba a dos cuadras de 
casa. - Luz 
 

A participante 4 do grupo focal falou sobre como tentou lutar fisicamente contra um 

assaltante.  

Alguien ha pasado y me asaltó. Fue el día de todo santo. Quería comprar un chip para mi celular. 
Eso fue mi motivo para salir. En mi regreso… yo me daba cuenta que no había nada. Y estaba 
bajando a la mitad de las gradas, allí uno se mira allí… No sé cómo ha aparecido, pero allí estaba. 
“Dame tu celular.” me dijo. Y allí yo no quería dar. “Dame.” Y hemos luchado. Y yo le estaba 
ganando porque era un chico flaco, no más. Yo le he dado unas paltadas. Y le empujé así en una 
pared. Cuando el me dió una respuesta, fue un puño asi directo en mi nariz, así. Y esto me ha roto. 
Y yo, con el impacto, él me ha arrancado el celular, porque era rápido. - Participante 4 
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Quase todas as interlocutoras entrevistadas formalmente (menos duas) falaram que foram 

assaltadas em São Paulo em algum momento. Luz disse que sente que as comunidades brasileiras 

precisam se unir e fazer linchamentos para criar medo em pessoas que pensariam em fazer assaltos.  

Cuando yo vine aquí me ha asustado que aquí casi todos andan con armas. En Bolivia, no es así. 
Claro, allá siempre hay… en todo lugar hay... ladrones común así todo... Aquí cuando te asaltan te 
asaltan con su arma… con pistola… Siempre ellos andan así. Y en Bolivia ya no hay… Cuando, 
cuando hay un ladrón... toda la comunidad se reúne y lo castigan. A veces lo cuelgan aquí (com a 
mão no pescoço) para que nunca mas roben. Por ese miedo de que pueden pasar, no hace la gente 
así. - Luz  
 

Linchamentos são uma realidade na Bolívia, principalmente nas áreas rurais. Entre 2008 e 

2016, mais de 168 tentativas e/ou sucessos em linchamentos foram reportados na imprensa do país 

(Derpic, 2017). Leal e Martin (2019) revelaram que linchamentos são executados no Brasil 

também. Enquanto as notícias sobre linchamentos no Brasil talvez não tenham chegado para Luz, 

este discurso que indica que ela acha que linchamentos criariam resultados positivos em termos de 

combate ao crime em São Paulo pode refletir um sentimento de desespero com a exclusão que a 

justiça moderna (aparente) reserva a ela e a outros moradores do seu bairro.  

Assaltos na rua têm efeitos físicos, tal como aconteceu com a participante 4 do grupo focal. 

Além dos efeitos emocionais que a atingiram, ela quebrou seu nariz. Noelia falou muito sobre a 

ansiedade que sofreu por conta da violência que ela havia passado na cidade: 

Tengo pavor. Aquellas veces que me ha pasado con el cuchillo y la pistola yo no salía. Si alguien 
ya venía cerca de mí ya tenía ganas de ir al baño y ya quería… ya estaba con temor. Afecta, sí. Ya 
como están muchos también. Y solita porque necesariamente tenía que salir. - Noelia  
 

Muitas das interlocutoras explicaram como o medo da violência modificou a maneira como 

elas percorrem a cidade e seus comportamentos fora de casa. No primeiro encontro com Victoria, 

a amiga que me apresentou para ela atrasou um pouco e me pediu para esperá-la na catraca do 

metrô. Ao chegar na praça no centro da cidade onde elas haviam combinado encontrar (por volta 

das 15h), Victoria estava conversando com um vendedor ambulante. Ela falou que como não sabia 

quanto tempo iríamos atrasar, queria aparentar que conhecia alguém na praça, para evitar que 

alguém a assaltasse. Falou que sempre tinha medo de assaltos ao andar pelo Centro e achou que 

uma boa estratégia sempre foi falar com vendedores. Ela não se sente confortável em ficar parada 

e sem acompanhante.  

Ao sair de uma entrevista com Liliana numa lanchonete no Brás, um bairro no centro, por 

volta das 18h, ela perguntou como eu chegaria em casa. Falei que ia andar aproximadamente 15 
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minutos pela rua, para tomar o metrô até minha casa, na região sul da cidade. Ela falou que teria 

medo de andar como eu naquele horário. Eu falei que eu me sentia segura para andar, mas que 

sempre tenho cuidado e fico atenta. Ao sair da lanchonete ela me abraçou e falou na minha orelha 

“Cuidado con tu celular, yo conozco mi barrio.” 

Esse medo não foi só preocupação com a segurança delas, mas também pela família, mais 

que tudo pelos filhos e outras crianças da família. Falando sobre o medo de violência na rua, Noelia 

relatou,  

“Puede ser por este temor. Puede ser porque me gusta que siempre esté (Elisabeth) conmigo, ¿no? 
No sé tampoco, pero siempre desconfío.” 

 
Angela afirmou que esse medo de assalto afeta a infância das crianças imigrantes, 

especificamente a sobrinha dela: 

Entonces los niños con todas las cosas que hay mucho asalto y todo aquí, las guaguas aquí viven 
más cerradas. Y los papás trabajan en la costura. Mi hermana trabaja en costura. Mientras allá…. 
Los de Bolivia que ya tienen esa libertad de ir al colegio, tener amiguitos, salen solitos. Pero aquí 
no se puede porque es peligroso. Con la seguridad, más que todo, ¿no? Tantas cosas que pasan en 
este país. - Angela 

A ameaça e realidade de assaltos não é o único tipo de violência que as interlocutoras desta 

pesquisa mencionaram como um fator impactante que influenciou como criaram seus filhos. Um 

tema que apareceu nas entrevistas foi o bullying dos filhos nas escolas.   

 

  

5.2 Violência nas Escolas 

Bullying de crianças imigrantes na grande São Paulo, especificamente racismo e xenofobia 

muitas vezes caracterizada como bullying, têm sido um tema importante na educação de imigrantes 

em São Paulo. Braga (2019) notou como o bullying com crianças imigrantes em escolas públicas 

em São Paulo é um problema para professores. A autora realçou a fragilidade do apoio 

institucional, revelada na demanda por parte dos professores por materiais pedagógicos para o 

combate desse tipo de violência nas escolas. Foram relatadas várias histórias de violência contra 

os filhos das interlocutoras durante a pesquisa. Conheci mulheres imigrantes bolivianas, na 

Campanha de Saúde dos Imigrantes, que decidiram não colocar suas crianças nas escolas, porque 

tinham medo que seus filhos fossem enfrentar bullying por serem bolivianos, ou porque seus filhos 
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haviam sofrido bullying e queriam evitar isso novamente. Todas elas falaram que moram em 

oficinas. Elas revelaram que as crianças que ficam na oficina normalmente estão em outro quarto 

assistindo TV e brincando sozinhas enquanto os pais costuram na oficina. Como discutido antes, 

o problema de crianças ficarem em oficinas durante o horário de trabalho dos pais prejudica a 

saúde das crianças porque os pais, pelo ritmo de trabalho, não conseguem tempo para prestar 

atenção aos cuidados deles, faltam estímulo sócio emocional e educacional e as máquinas podem 

apresentar perigos em termos de barulho alto e contaminação do ar. Também, as crianças podem 

mexer em partes da máquina que podem machucá-las.61 Parar os estudos dos filhos por conta de 

bullying também pode contribuir para o trabalho infantil em oficinas; já que estão na oficina de 

dia também podem ser vulneráveis a integração no trabalho infantil, um problema já documentado 

em oficinas na Grande São Paulo (Senra, 2016; Soares Dias, 2018).  

Uma imigrante boliviana que conheci na Campanha de Saúde dos Imigrantes, Larisa, 

residente da Casa Verde (Zona Norte), enfrentou dificuldades no cuidado de saúde de sua filha de 

oito anos depois da menina sofrer na escola violência xenorracista (que a diretora da escola chamou 

de bullying). Uma criança na escola empurrou sua filha depois de zombar dela por ser “índia” e a 

cabeça dela foi lacerada na queda. Ela precisou de pontos. A diretora da escola foi com Larisa e 

sua filha para o hospital, mas o primeiro hospital onde foram não tinha pediatra. A diretora deixou 

Larisa e a filha quando avisaram que o hospital não tinha pediatras e Larisa teve que pagar um táxi 

para ir a outro hospital. No próximo hospital falaram que não podiam dar pontos e que ela teria 

que ir para outro hospital, no Tatuapé (um bairro na Zona Leste de São Paulo). Ela pagou outro 

táxi para ir ao hospital pediátrico do Tatuapé, onde finalmente conseguiu uma pediatra para dar 

pontos no corte da cabeça de sua filha. Não chegaram em casa até meia noite. Larisa falou que 

depois do ferimento, não houve acompanhamento da escola no sentido de evitar mais violências.  

A falta de acompanhamento da diretora para lidar com o bullying mostra a normalização 

do racismo na escola e como isso faz parte do cotidiano na escola. A normalização faz com que a 

violência pareça inevitável.  

Nos casos de assaltos e violência nas ruas e no caso de bullying e outras violências na 

escola, na maioria das vezes o instinto para se proteger faz com que as pessoas sintam que têm que 

ficar em casa. A rua e as escolas podem ser zonas de perigo. Em muitos casos, o lugar mais seguro, 

                                                
61 Como mencionado antes, um ferimento comum para crianças em oficinas de costura é a perda de dedos por mexer 
nas máquinas de costura (Paixão, 2020). 
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segundo muitas das interlocutoras do estudo, é a oficina. Mas infelizmente, a organização de 

muitas oficinas pode apresentar certas vulnerabilidades para outros tipos de violência. 

 

 

5.3 Violência de Gênero 

Como foquei nas experiências de mulheres imigrantes neste estudo, foi importante abordar 

a questão da violência de gênero. Violência de gênero é um conceito amplo, abrangendo vítimas 

como mulheres, crianças e adolescentes de todos os gêneros com base na desigualdade de gênero. 

Para Bandeira (2014), é pelo olhar de gênero que se percebe o fato de a violência contra as 

mulheres surgir da questão da alteridade. Essa categoria de violência contra as mulheres não se 

refere a posicionamentos e intenções de extermínio do outro. De outro modo, tal violência 

transcorre causada pelas manifestações de desigualdades fundamentadas no universo familiar, 

onde as relações de gênero se organizam no arquétipo de relações hierárquicas.  

A violência de gênero é um tema importante na Bolívia. De acordo com o relatório da OMS 

(Bott et al., 2012) sobre violência contra a mulher na América Latina e no Caribe, a Bolívia ocupa 

o primeiro lugar na violência física contra a mulher e o segundo na violência sexual na faixa etária 

de 15-49 anos, onde tal violência é infligida por um parceiro íntimo. Estudos provenientes de 

acadêmicos na Bolívia revelam algumas das condições que podem exacerbar esta situação.  

Segundo Montaño (2016), a Bolívia tem leis progressistas para combater a violência de 

gênero desde 2013, como a Lei 348 (a lei integral para garantir às mulheres uma vida livre de 

violência), a Lei de Tráfico de pessoas e a Lei 243 contra o assédio político. Enquanto as leis 

existem, Montaño aponta uma escassez de recursos judiciais no país. Além disso, evidencia 

transtornos e falhas na investigação, punição e reparação das violações denunciadas. De acordo 

com Montaño, uma das poucas investigações realizadas pela administração da justiça da Bolívia 

revelou que dos processos analisados que tratam de assuntos relacionados aos direitos das 

mulheres, 71,2% foram rejeitados pelos promotores por falta de provas, e desses 41% 

correspondiam a violência sexual. Montaño também relata que a discriminação baseada no gênero 

é identificada nas ações dos funcionários judiciais em casos civis e criminais, o que é confirmado 

nas decisões judiciais, nos argumentos apresentados pelos demandantes e réus, pelas testemunhas, 
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pelo Ministério Público e pela polícia. A autora argumenta que esta impunidade em casos de 

violência contra as mulheres alimenta a perpetuidade das violações desses direitos. 

Tamayo Caballero et al. (2016) afirmam que vários estudos da Bolívia mostram que a 

relação de casais heterossexuais como casados expõem as mulheres a sofrer violência (física, 

econômica, verbal, moral, sexual, etc.) permanentemente e que o consumo de álcool é o fator mais 

frequente que desencadeia a violência intrafamiliar. Os autores afirmam que a violência está 

presente na maioria dos lares bolivianos, independente de sua esfera social e cultural, condição 

econômica ou origem. Eles implicam a cultura na naturalização da violência, porque através de 

tradições, princípios, valores e atividades diárias, práticas violentas são promovidas. Tamayo 

Caballero et al. e Baldivieso (2010) alegam que actos de violência de gênero são "justificados" 

através dos discursos de "usos e costumes", "respeito pela cultura", sem considerar que ações e 

discursos violam os direitos das mulheres, das pessoas trans e das não binárias, das crianças e dos 

idosos.  

Tamayo Caballero et al. (2016) também culpabilizam o dogma de religiões comumente 

praticadas na Bolívia (evangelismo cristão e catolicismo) na normalização da violência, por 

promover fatores condicionantes de submissão, respeito, obediência, e por colocar a figura 

masculina como o "líder inato da família”. Portanto, a violência é permeada, legitimada em todos 

os relacionamentos: família, casal, amizade, trabalho, filial, etc.. Não é questionada e é assumida 

como válida, até mesmo necessária para a função da família, a economia e a sociedade, que 

justifica sua existência. 

De acordo com Requena González (2017), a violência de gênero entre casais heteroafetivos 

na Bolívia muitas vezes é considerada como um fenômeno privado, como um direito do homem, 

como algo normal e até legítimo. A autora conclui que a percepção abrangente da violência de 

gênero é vista por outros como algo inapropriado, mas que faz parte da vida íntima e, portanto, 

não deveria sofrer intervenções. Sendo assim, muitas mulheres não denunciam a violência, por 

medo e vergonha. 

Freitas Ocampo (2016) aponta que os tratamentos e as percepções da violência de gênero 

estão mudando na geração mais jovem. Nos depoimentos coletados em seu estudo, em um 

macrodistrito de La Paz, a maioria das jovens vítimas de violência doméstica (de 20 a 30 anos de 

idade) relataram que a violência é um extremo intolerável. Porém, na mesma pesquisa, nos 

depoimentos de vítimas de violência de gênero, os significados que elas atribuem para o serviço, 
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obediência e submissão aos homens não mudaram. Freitas Ocampo também registra que os 

depoimentos não separam os conceitos de mulher e mãe. Para a maioria das mulheres 

entrevistadas, mulheres existem como mães, e isto também está ligado ao sacrifício e à penitência 

de permanecer em situações de violência. 

As relações de gênero são fenômenos socialmente produzidos. Sendo assim, essas relações 

não devem ser naturalizadas e são historicamente específicas e mutáveis (Amelina e Lutz, 2018; 

Butler, 2003). Segundo Tienda e Booth (1991), entender a influência da migração na posição social 

de mulheres é difícil porque o deslocamento geográfico é uma de muitas forças sociais que pode 

transformar as relações de gênero. Há uma expectativa geral que a participação das mulheres nos 

processos migratórios automaticamente melhoraria as condições das mulheres imigrantes e 

diminuiria a desigualdade nas relações de gênero, crença fundamentada na ideia que os países 

receptores (presumidamente com melhores condições de vida) ofereceriam melhores 

circunstâncias em comparação com seus países/ comunidades de origem.  Tienda e Booth alegam 

que as relações de gênero podem ter poucas alterações ou piorar depois da migração, especialmente 

quando as relações econômicas não mudam. 

As desigualdades de gênero se manifestam de diferentes maneiras em diferentes culturas, 

comunidades e espaços. Muitas das minhas interlocutoras sinalizaram diferenças nas relações de 

gênero entre a “sociedade brasileira” e a “sociedade boliviana”. Algumas mulheres imigrantes 

bolivianas relataram que se sentiram mais assediadas sexualmente na rua no Brasil do que na 

Bolívia. Várias mulheres relataram que homens brasileiros gritam e brigam muito mais com suas 

parceiras do que homens bolivianos, o que significa uma violência para elas.  

Participante 4: ... pero ellos son más gritones, más fuera de la cabeza, te gritan. Escuchas al vecino 
brigar. 
Participante 5: Muy machistas. Siempre están atrás de las mujeres. Digo así, como andan.  
 

Quando perguntei se suas relações com seus parceiros mudaram depois da migração, 

algumas mulheres apontaram alterações, mas não foram atribuídas à migração.62 Para elas, as 

                                                
62 Nem todas minhas interlocutoras formais estavam casadas ou tinham parceiros durante meu trabalho de campo. 
Algumas das minhas interlocutoras migraram da Bolívia solteiras e só conheceram seus parceiros no Brasil. É 
interessante notar que todos os casais de minhas interlocutoras formais, incluindo as que decidiram coabitar ou casar 
depois de migrar, são de origem boliviana. Todos os homens que minhas interlocutoras formais identificaram como 
os pais dos seus filhos são da Bolívia também.  
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mudanças foram principalmente em razão ao tempo e maturidade das relações, como no caso da 

Participante 6 do grupo focal. 

Teníamos recién, unos 20 años cuando nos juntamos. Ahora tengo 30 (anos, então ao redor de dez 
anos juntos)… para mejor, pero cambiamos. - Participante 6 
 

Para Raquel, a desigualdade na relação conjugal dela é aparente. Ela expressou que sente 

que o machismo na cultura boliviana é mais forte do que na cultura brasileira.  

Raquel: …en la comunidad boliviana hay más machismo.  
Sam: ¿Y cómo es el machismo?  
Raquel:  Los hombres mandan.  
Sam: ¿Sientes que enfrentas mucho el machismo?  
Raquel:  Sí.  
Sam: ¿En qué manera?  
Raquel:  Más de salir aquí son más libres, las brasileiras, para salir, para pasear con las amigas. 
Mientras las bolivianas, los bolivianos cuando tú y ya te casas, ya no puedes. Tienes que quedar allí. 
No puedes salir …Ya no...  
  

As desigualdades e a violência de gênero enfrentadas pelas interlocutoras com seus 

parceiros se manifestam de formas diferentes. Raquel revelou acima que uma maneira por meio 

da qual a desigualdade de gênero se apresenta na vida dela é o controle do seu marido sobre sua 

possibilidade de sair na rua. Ela entende esse poder exercido pelo seu marido como machismo.  

Segundo Saffioti (1987), a ideologia machista socializa o homem para dominar a mulher e 

a mulher para se submeter ao “poder do macho”. A violência contra as mulheres resulta da 

socialização machista. No exercício da função patriarcal, os homens possuem o poder de 

determinarem a conduta das outras categorias sociais mencionadas, ganhando autorização ou, ao 

menos, tolerância da sociedade para castigar ou corrigir o que se entende como desvio. Mesmo 

que não haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de divergir das normas sociais 

de gênero, a realização do objetivo de dominação-exploração da categoria social homens requer 

que sua habilidade de controle seja acompanhada pela violência (Saffioti, 2001). 

A participante 5 do grupo focal afirmou que o controle sobre uma mulher pelo marido, em 

relação ao que ela pode fazer, é uma expressão da desigualdade de gênero.  

Y para la mujer cuando su marido no le deja hacer ciertas cosas se va… allí da para percibir cómo 
es, cómo vive ella así. -Participante 5 
 

Conheci Raquel na paróquia de San Buenaventura. Ela revelou depois que ela não se sente 
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muito religiosa, mas que a igreja é o único lugar onde seu marido a deixa frequentar fora da oficina 

sem ele. A roda de conversa das mulheres é um espaço social onde se pode falar com amigas sem 

a supervisão do seu marido.  

O dia em que me encontrei com Raquel pela primeira vez, ela me observou enquanto eu 

estava falando com uma amiga boliviana dela, sobre minha pesquisa. Depois da outra mulher sair, 

quando eu me sentei sozinha em frente à igreja, esperando a roda de conversa começar, Raquel se 

aproximou, comentando que eu falo espanhol muito bem para uma brasileira. Ela afirmou que 

normalmente brasileiros só falam portunhol e acham que isso é espanhol. Eu expliquei que não 

sou brasileira e falava espanhol antes de aprender o português. Ela sorriu e me perguntou como 

consegui estudar em universidade no Brasil como estrangeira. Expliquei o processo que eu passei 

para entrar na UNIFESP. Perguntei se ela tinha interesse em estudar no Brasil. Ela falou com olhos 

brilhando que sempre se interessou pelo tema da saúde e que queria muito ter uma carreira nessa 

área. Afirmou que não gostava do trabalho em oficina e que tinha muita vontade de se dedicar a 

outra coisa. Ela tinha uma mini oficina em casa, onde só ela e seu marido trabalham e moram com 

a filha de dois anos. Perguntei se havia participado de um vestibular ou qualquer coisa assim para 

tentar o ingresso em uma universidade ou escola técnica (ela já havia terminado o colégio). Ela 

falou que não havia prestado nada antes, mas estava interessada, só não sabia onde começar. Falei 

que eu poderia ajudá-la a pesquisar o tema se quisesse. Ela queria ajuda porque não tinha 

computador e foi difícil pesquisar só com o celular. Falou que ser técnica de radiologia parecia 

interessante; ela havia escutado em algum lugar que ganha bem e são só dois anos de estudo. 

Queria que eu a ajudasse a buscar uma universidade ou escola técnica por perto, onde ela poderia 

tentar estudar para isso. Combinamos que eu voltaria em duas semanas com as informações e 

seguimos em contato pelo WhatsApp.  

Duas semanas depois eu tinha as informações das universidades e escolas técnicas que 

achei que tinham radiologia e também trouxe informações sobre cursinhos populares que poderiam 

ajudá-la a se preparar para vestibulares e dar mais informações sobre como conseguir bolsas, etc. 

Ela falou que estava muito satisfeita com as informações que eu havia levantado, mas achou que, 

infelizmente, nunca poderia usá-las. Falou que seu marido não ia deixá-la fazer isso. Ele alegou 

que ela era egoísta por querer estudar e a acusou de querer abandoná-lo e abandonar a filha deles. 

Afirmou que não poderiam sobreviver sem o seu trabalho na oficina. Também, que se ela fosse 

estudar, ela teria contato com pessoas que iam manipulá-la para deixá-lo. Raquel me perguntou 
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como eu convenci meu marido a me deixar estudar. Eu falei que nunca tive que convencê-lo. Na 

realidade, eu estava estudando (fazendo meu mestrado no Texas) quando eu o conheci. Ela disse 

que eu tinha muita sorte. Depois de conversar um pouco mais, eu perguntei se outro dia poderíamos 

fazer uma entrevista formal. Ela comunicou que estava interessada e combinamos de nos 

encontrarmos no domingo seguinte. Durante a entrevista, Raquel revelou que o desejo para estudar 

mais não foi um conflito recente entre ela e o marido.  

Raquel: Yo más antes... más antes de mi embarazo… yo soñaba estar más…. Para no, no estar así. 
Por lo menos tener nuestra propia casa para salir y cuidar nomás ... para trabajar...Y eso no fue para 
mi marido... Hasta yo quería perder el bebé... pero no había cómo.  
Sam:  ¿Quería perder el embarazo?  
Raquel:  Uh huh, estaba buscando como perder, así... Hasta en una farmacia he caminado para tomar 
algo de repente… Y ya estaba con casi dos meses...y quería perder el embarazo… Y de allí la 
tenemos, no más.  
Sam:  ¿Y hablaste con alguien sobre cómo perder, o como…?  
Raquel:  No, con mi marido sólo he hablado.  
Sam:¿Entonces él estaba pensando también- (num aborto)?  
Raquel:  Sí, es que yo no estaba acertando con mi embarazo… Yo no quería todavía, yo le dije voy 
a estudiar primero... Y, y él me embarazó a propósito.  
Sam:  ¿Y él, que?  
Raquel: Y él lo hizo a propósito. Así, yo no quería…Sabía que no quería también y no respetó.  

 

A violação acima descrita, que detalhou como seu marido a engravidou de propósito contra 

seus desejos, é um exemplo da violência de gênero que as mulheres enfrentam. Sem opção 

acessível e legal para terminar a gravidez no Brasil, seu marido tinha um modo de figurativamente 

aprisionar Raquel e fazê-la ficar na oficina com ele. Estudar enquanto grávida e sem dinheiro nem 

apoio familiar (por ter migrado sem a família) não era uma opção. Ao falar novamente sobre o seu 

desejo de estudar depois da filha ficar mais independente, com dois anos, o marido de Raquel 

tentou manipulá-la dizendo que ela era egoísta por querer melhorar suas condições.  

No final da entrevista formal (por volta das 19h), eu tive que pedir um táxi para voltar ao 

trem porque já estava escuro e todas as mulheres que acompanhei da roda de conversa falaram que 

não era seguro andar até a parada do ônibus que me levaria para a estação naquele horário. Raquel 

insistiu em esperar o táxi comigo. Ela falou mais sobre o desejo de estudar e fez muitas perguntas 

sobre minha relação com meu marido. Pouco antes do táxi chegar, Raquel cruzou os braços e ao 

olhar que não tinha ninguém mais por perto, me perguntou se acho que ela deveria deixar seu 

marido. Eu respondi que não podia dizer sim ou não, como deve ser a escolha dela, mas se ela 



 

243 

 

precisar de ajuda em buscar recursos para deixá-lo, eu poderia ajudar na procura. Ela falou que 

apenas estava pensando alto. Pouco depois, o táxi chegou e tive que ir embora. 

  

5.4 Vivenciando a Violência Doméstica   

O tema da violência doméstica entre a população de imigrantes bolivianos em São Paulo é 

um problema que preocupa instituições que prestam serviços a essa população, bem como 

profissionais e ativistas de muitas das comunidades nativas (Nomura, 2017; Equipe de Base 

Warmis, 2015). Durante o trabalho de campo, foram relatados vários casos de violência doméstica, 

que foram sofridos pelas interlocutoras, suas amigas, vizinhas e familiares. 

Observam-se taxas mais altas de violência doméstica entre mulheres na Bolívia em relação 

às taxas entre mulheres brasileiras que residem em São Paulo. Um estudo comparativo realizado 

em doze países Latino Americanos (com o Brasil incluído) pela Organização Pan-Americana de 

Saúde apontou que mulheres bolivianas sofrem mais violência sexual e física pelo seu cônjuge ou 

ex-cônjuge do que mulheres de qualquer outro país estudado, o que afetaria 53% dessa população 

(Bott et al., 2013).  Segundo o Vice-Ministro de Igualdade de Oportunidades da Bolívia, 90% das 

mulheres bolivianas já sofreram algum tipo de violência e 87% delas vivenciam essa violência por 

membros da sua família (Lind, 2016). Em comparação, segundo a Organização Mundial da Saúde, 

a taxa de mulheres vítimas de violência por um cônjuge é de 29% para mulheres entre casais com 

idade de 15 a 49 anos na Grande São Paulo (Garcia-Moreno et al., 2006). Andrade (2003) revelou 

que imigrantes bolivianas relataram ter sofrido 30% a mais de situações de violência doméstica 

em relação às demais usuárias dos serviços em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no centro de 

São Paulo. Contudo, há poucas pesquisas que procuram compreender as experiências de violência 

doméstica e como as autoridades e as vítimas lidam com o crime contra essa população específica.  

Conforme a lei complementar à lei Maria da Penha, Lei nº 150 (Brasil, 2015) a violência 

doméstica e familiar contra a mulher é definida como “qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial...” 

Schraiber e D’Oliveira (1999) acrescentam que: 

Enunciada como prática da tradição nos relacionamentos amorosos em especial, a violência 
cometida por pessoas íntimas, que envolve também filhos, pais, sogros e outros parentes ou pessoas 
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que vivam na mesma casa – a que chamaríamos de violência doméstica - está profundamente 
arraigada na vida social, sendo percebida como situação normal. (p. 13)  

 

 As interlocutoras compreendem a violência doméstica de diversas maneiras. Para Noelia, 

a violência doméstica é mais uma coisa do passado que agora quase não acontece, porque as 

bolivianas têm menos medo para denunciar as agressões. Para Monica, a violência de gênero é 

uma coisa distante que só se vê nas notícias. 

Claro, pues, en un reporte en el Canal 7, yo he escuchado que una boliviana, allá en el Reporter, 
dijeron una boliviana …le ha dicho “Yo fui acosada en este oficina de costura y yo hago antes 
porque no tenía familia no tenía dónde ir, pasé por todo esto.” Y ella tenía 15 años pero nunca... 
Más bien que no engravidou… pero fue abusada y tuvo que fugir de allí para otra oficina. Así se 
pudo salvar pero… así de personas nunca he escuchado. - Monica 
 

 Para a participante 2 do grupo focal é uma coisa normal entre homem e mulher, que 

acontece entre todos os casais.  

Debe pasar... en todas las familias yo pienso, pero no… con frecuencia. Porque siempre de alguna 
manera entre marido y esposa hay alguna pelea. Ya puede ser por el servicio, por alguna situación. 
- Participante 2 
 

Victoria afirmou que não gosta desse termo, ainda que tenha iniciado um processo para 

denunciar a violência doméstica que ela sofreu pelo ex-marido, e o que ela vivenciou caiba na 

definição legal da violência doméstica. Victoria disse, “Vamos decir que recibí agresiones, tanto 

verbal y física que he sufrido.” 

Afirmou que preferiu não falar em violência doméstica porque o termo a incomoda e não 

queria causar constrangimento para ninguém. Depois de sobreviver ao trabalho análogo à 

escravidão em duas oficinas, com a ajuda de amigos, há quatro anos, Victoria comprou duas 

máquinas de costura para trabalhar por sua conta e alugar um quarto para sua família em uma casa 

com uma proprietária boliviana na Zona Norte de São Paulo. Nesta época, seu então marido, pai 

dos seus dois filhos, regularmente batia nela e ameaçava sua vida, no caso de tentar escapar.  

Victoria relatou que ele era alcoolista e havia desistido de trabalhar. 

...en esos días él me decía, “Tú no vas a vivir con nadie más. Yo te voy a matar. Si no vas a quedarte 
conmigo...Si no vas conmigo, no vas a vivir con nadie.”- Victoria 

 

A violência vivida por Victoria foi descoberta pelos profissionais de saúde na UBS, quando 

encontraram hematomas no rosto e nos braços durante uma consulta de rotina. Foi oferecida 

assistência para denunciar o abuso, mas os profissionais avisaram Victoria de que seria um 
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processo demorado e teria que ir a diversos lugares, e falar com várias autoridades em português, 

um idioma que ela não dominava na época. Como sua renda era obtida por peça costurada e era a 

única geradora de dinheiro, Victoria sentiu que não teria o tempo necessário para um desfecho 

positivo no processo de denunciar a violência que sofreu. Seu ex-marido seguiu agredindo-a 

fisicamente até que abandonou a família dois anos antes da nossa entrevista, para migrar de volta 

para Bolívia e ficar com outra mulher, com quem ele já mantinha relações extraconjugais. Pouco 

tempo depois do ex-marido partir, Victoria foi diagnosticada com hipertensão e depressão, o que 

seu médico associou ao estresse da violência que ela havia sofrido. 

O caso de Victoria demonstra como se articulam a violência de gênero, a precariedade do 

trabalho e as barreiras para o autocuidado e cuidado dos familiares.  O trabalho precário informal 

em oficinas restringe a autoatenção e o cuidado dos familiares para com as trabalhadoras.63 

Qualquer tempo longe da máquina de costura representa uma perda, no contexto de uma renda 

baixa e instável em um país diferente, com pouca assistência de redes sociais. Esse caso também 

mostra a necessidade de descomplicar o processo inicial para denunciar abuso e violência 

doméstica, bem como a necessidade de profissionais em saúde discutirem recursos específicos, 

por exemplo, ajuda financeira e alojamento, para vítimas de violência doméstica.  

Existe um corpo de trabalho que examina a resiliência e a agência de indivíduos e grupos 

no contexto de marginalização e violência, o que é importante não só para enfrentar a ideia de 

vítimas passivas, mas também porque acrescenta nuance às análises sobre a violência (Bourgois 

et al., 2009; Das, 2006). Segundo Das, nosso impulso teórico é de pensar em agência em termos 

de escapar do ordinário, em vez de realizar uma descida para o ordinário. De acordo com Das, a 

violência interrompe o ordinário, mas ainda faz parte do cotidiano. Por exemplo, muitas das 

interlocutoras falaram sobre o cotidiano do trabalho análogo à escravidão que viveram. Falaram 

sobre como encontraram um jeito de praticar autoatenção à saúde e cuidar da saúde da família 

tomando chá (mate) e sempre assegurar que seus filhos estavam bem cobertos e que nunca 

estiveram sentindo frio; criaram um senso de normalidade, e rotina de cuidado dentro de uma 

situação de violência.  

                                                
63 Nesse contexto, a autoatenção se refere ao que Menéndez (2005) disse que são as representações e práticas que 
uma população utiliza ao nível do sujeito e grupo social para prevenir, diagnosticar, controlar, aliviar e/ ou curar os 
processos que afetam a saúde, em termos reais ou imaginários, sem intervenções de profissionais em saúde. 
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Enquanto vivenciou a violência doméstica, Victoria buscou um novo normal. Não sentia 

que podia deixar seu marido porque não tinha tempo para denunciá-lo, por conta do trabalho 

precário e porque sentia que não poderia se comunicar com as autoridades, por não falar bem o 

português. Em vez de seguir nesse caminho inacessível, procurou alternativas para lidar com a 

violência. Pelo trabalho como costureira, ela conheceu uma mulher brasileira que falou que era 

formada em psicologia, mas trabalhava como dona de loja de roupas. Victoria trabalhava 

costurando muitas roupas para a loja e elas ficaram amigas.  A mulher sabia da situação de 

violência que Victoria vivenciou. Ainda que essa mulher não atuasse como psicóloga 

profissionalmente, ela se autoidentificou como psicóloga. Victoria compreendeu todo e qualquer 

conselho da amiga como conselho profissional de uma psicóloga. Depois de Victoria não 

conseguir concluir o processo de  denúncia sobre o ex-marido, a psicóloga aconselhou Victoria a 

desistir, porque, segundo a amiga, se o marido dela fosse preso por bater nela, talvez ele ficasse 

mais violento por ter tido contato com pessoas “malucas” na prisão e, ao sair, ele a mataria.  

La psicóloga ha evaluado todo lo que yo le dije y me dijo, “Mira, le vamos meter para dentro (da 
prisão) .... Sólo que le iba a salir más agresivo o para te eliminar…” Entonces analizamos con ella, 
“Si vamos a llegar de llevarlo a él allí, va a salir peor él. No va a ser esta persona que está actuando, 
va a salir peor, porque él se va a relacionar con aquellos malucos y puede ser que va a salir y te va 
a matar de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir así y tú continúes aguentando así 
sóla, si tú aguantas. Si no, está bien.” Entonces yo comencé a ir también como ella también me 
enseñó con la psicología. Ah entonces es todo así. Así aguanté todo esto. - Victoria 
 

A amiga formada em psicologia também falou que o ex-marido de Victoria era violento, 

porque a mãe dele não era uma boa mãe. Sendo assim, ela aconselhou Victoria a atuar como se 

fosse a mãe dele em vez da esposa. Assim, ele poderia saber como é o amor materno e ficaria 

menos violento.  

Y yo comencé a actuar como una madre, comencé actuar como que le faltaba, una madre. Yo le 
trataba como mi hijo. - Victoria 
 

Essa técnica sugerida pela amiga da Victoria, dona de loja de roupas, fez com que Victoria 

fosse responsabilizada não só pelo trabalho de oficina, pelo cuidado da casa e dos seus filhos, mas 

também pelo cuidado, pela maternagem, do seu abusador. Em vez de seguir com a denúncia 

(inacessível), que foi a única ação aconselhada pela equipe de saúde na UBS, Victoria tinha que 

buscar outro caminho para poder lidar com e para se sentir agência na luta para sair e sobreviver à 

violência doméstica. Ela decidiu seguir os conselhos perigosos de uma pessoa que se 

autoidentificou como profissional de saúde, porque foi a única opção acessível apresentada. Os 
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conselhos pareciam ter vindo de uma autoridade com conhecimento sobre o tema. Apesar de o 

acesso a recursos psicológicos ou serviços sociais formais não ser uma garantia de um desfecho 

positivo em relação a casos de violência doméstica, o acesso a esses recursos aumenta as 

possibilidades de fugir da situação de violência com segurança (Evans e Feder, 2016).  

Uma mulher que conheci enquanto trabalhava como voluntária em triagem na Campanha 

de Saúde dos Imigrantes, Barbara, sofreu violência doméstica em formas diferentes das 

manifestações sofridas por Victoria. Barbara chegou à campanha porque tinha uma dor intensa de 

estômago, que ela atribuiu ao estresse, e porque a dona da oficina onde ela trabalha não concedeu 

tempo para ir a UBS ou AMA durante a semana regular de trabalho. Quando a conheci, ela tinha 

um filho de 15 anos e ela tinha por volta de 30 anos de idade. Quatro anos antes, Barbara migrara 

para São Paulo, da Bolívia, com seu filho e seu marido. Morava e trabalhava em uma oficina no 

bairro Casa Verde (Zona Norte da cidade), onde começou a estabelecer uma rede de amigos e 

conhecer o bairro. Menos de três meses antes de se encontrar comigo, contra os desejos dela, seu 

marido determinou que a família se mudaria para uma oficina na Vila Maria (também na Zona 

Norte da cidade, mas com acesso difícil à área da cidade conhecida por ela). Barbara ficou sem 

sua rede de conhecidos e sentia-se muito desamparada. Na nova oficina, o marido começou a 

namorar com outra empregada. Chegaram a praticar coito na sua frente, enquanto ela estava no 

mesmo dormitório. Seu marido a ameaçou, dizendo que ela não poderia levar seu filho, caso 

resolvesse sair.  

Barbara estava numa situação bastante dura, também porque seu abusador ficava com todo 

o dinheiro que ela ganhava na oficina e as humilhações verbais eram incessantes. Falou que ela 

não ia sair da casa onde reside sem seu filho e que tampouco teria os recursos para fugir. A única 

pessoa com quem ela podia conversar sobre o problema, antes de mim, era a dona da nova oficina. 

Trata-se de uma mulher boliviana que não lhe ofereceu nenhuma ajuda em relação ao abuso que 

sofreu, mas a orientou que desabafasse com outras pessoas e procurasse atenção médica durante o 

fim de semana, para curar a dor de estômago. Na campanha de saúde, eu passei informações para 

ela sobre recursos para mulheres vítimas de violência doméstica e direitos no trabalho, mas ela 

não seguiu em contato comigo.  

O caso de Bárbara exemplifica como o trabalho em oficina pode limitar a rede social dos 

trabalhadores e o seu controle sobre seu próprio tempo e possibilidade para buscar atenção médica 

ou outros serviços. Também revela como a organização de certas oficinas pode prejudicar a 
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procura de ajuda para a vítima de violência doméstica. Nesses casos, a vítima mora e trabalha no 

mesmo local que seu abusador e isso facilita a manipulação financeira e emocional.  

As narrativas dessas mulheres bolivianas, Barbara e Victoria, revelam alguns exemplos das 

diferentes formas de violência doméstica que são perpetuadas e reproduzidas dentro de oficinas. 

Em certos casos, Carneiro Junior et al. (2011) conclui que o estresse de migração, mudanças 

culturais e econômicas, e afastamento da família e redes sociais do país de origem da mulher 

podem ampliar o risco da violência doméstica.  

Por outro lado, Tummala-Narra (2004) argumenta que a migração, em muitos instantes, 

oferece a possibilidade para uma mulher escapar da violência no seu país de origem e/ou 

proporciona acesso a recursos que não tinha no país de origem, para enfrentar problemas de saúde 

por conta da violência sofrida (no passado ou atualmente), tais como terapia psicológica e 

psiquiátrica, bem como outros serviços, todos oferecidos pelo SUS no Brasil.  

Angela migrou da Bolívia para o Brasil com o propósito de ser independente 

financeiramente do seu ex-marido, que batia nela há anos. Ela relatou que a migração foi a única 

maneira para não ter de encontrá-lo constantemente e para ter independência financeira.  

Si, él era agresivo. Tomaba mucho, llegaba borracho, no encontraba comida en casa, llegaba a 
golpearme. Y aun, no, cada persona aguanta, aguanta y tiene su límite. Llegué a eso, estaba firme, 
cansé y dije “¡Ya!” Ya nos habíamos separado ya un año ya en Bolivia, y él se había llevado a mi 
hijo mayor y yo me quedé con el menor. Pero para mi no había esa posibilidad para darle mucho 
más a mi hijo porque yo no tengo casa propia allá y vivía en alquiler. Entonces no daba, y entonces 
me ha presentado un señor que ha ofrecido trabajo acá para Brasil. Por eso que nos estamos animado 
a venir. - Angela 
 

Como anotado antes, ao chegar em São Paulo, Angela passou por meses de trabalho 

análogo a escravidão, em uma oficina, antes de fugir da primeira oficina e encontrar uma em que, 

conforme ela falou, foi tratada com dignidade.  

Para Ribeiro (2016) pode haver um ganho de autonomia no acesso ao dinheiro e ao trabalho 

que a migração permite para mulheres imigrantes bolivianas em oficinas em São Paulo. Embora 

também violências, tais como trabalho análogo à escravidão e violência doméstica, façam parte do 

ganho dessa autonomia. Como afirma Ribeiro, a autonomia e a violência são dois momentos do 

mesmo processo migratório.  

Ao longo de suas vidas, as mulheres que vivenciam violência doméstica apresentam mais 

problemas de saúde, geram mais custos de atenção médica e buscam com mais frequência os 

serviços hospitalares e de urgência que outros indivíduos que não sofrem esse tipo de violência 
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(Bandeira, 2014). Alguns dos impactos sobre a saúde de mulheres vítimas de violência doméstica 

incluem: lesões corporais, dor crônica, problemas gastrointestinais, problemas ginecológicos 

(incluindo doenças sexualmente transmissíveis), depressão, transtorno de estresse pós-traumático 

e morte (Campbell, 2002).  

Esses efeitos não só afetam a saúde geral das próprias mulheres, mas também influenciam 

como e quando procuram serviços médicos para elas mesmas e também para membros de sua 

família. As mulheres imigrantes podem se ver impedidas de receberem cuidados, por causa do 

medo do abuso ser descoberto ou denunciado (Erez, 2002). Mulheres imigrantes podem sofrer 

medo de deportação, de separação de suas famílias ou perda de contatos sociais, os quais já são 

geralmente limitados no novo país. Além disso, sofrer violências pode levá-las a utilizar serviços 

de saúde com mais frequência, por causa de lesões provocadas pelas agressões. Uma assistente 

social na Ong Cruz me relatou casos em que mulheres imigrantes pediram auxílio para denunciar 

seu parceiro por violência doméstica, mas desistiram quando descobriram que se julgado, seu 

abusador podia ser preso, que seria a perda de renda do seu abusador, que era necessário para 

apoiar seus filhos e/ou afetaria seus planos financeiros futuros. A trabalhadora social também 

detalhou casos de mulheres que desistiram de denunciar violência doméstica, porque tinham medo 

da deportação dos seus abusadores.  

Segundo Schraiber e d’Oliveira (1999), em pesquisas sobre mulheres brasileiras em 

situação de violência, estas buscaram serviços de saúde mais do que aquelas que não se encontram 

nessa situação, por consequência dos efeitos crônicos do abuso. Ainda assim, para Schraiber e 

d’Oliveira, os profissionais tendem a entender a violência doméstica como problemática que diz 

respeito ao setor da Segurança Pública e à Justiça, e não à área médica. Assim sendo, profissionais 

de saúde frequentemente não estão capacitados para proverem uma atenção que tenha impacto 

adequado à saúde das vítimas.  

Kiss et al. (2012) entrevistaram mulheres de 15 a 49 anos no município de São Paulo e 

27,2% das entrevistadas relataram que haviam sofrido violência física por seu parceiro íntimo. 

Não há estudos quantitativos que apresentam taxa de violência doméstica apurada pelas mulheres 

imigrantes bolivianas em São Paulo. Levando em conta os relatos das participantes deste projeto, 

uma pesquisa quantitativa seria limitada porque a maior parte dos casos revelados não foram 

denunciados. No estudo de Kiss et al., só 33,8% das mulheres em São Paulo que foram vítimas de 

violência procuraram ajuda em serviços formais na cidade. Conforme os autores, houve a 
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apreensão das mulheres sobre a falta de ação de auxílio nas delegacias. A desconfiança no sistema 

de justiça foi descrita por minhas interlocutoras também:  

(uma amiga) Tenía un amigo que era médico general, él me evaluó y me sacó un BO (testemunho). 
Y presentamos esto para la policía. ¿Sólo, que acontece? Es un proceso grande, así, y yo dije, 
“¡Para!” Porque yo tengo que andar, primero tengo que perder tiempo y otro, “¿Quién sabe si va a 
resolver o no?” dije. - Victoria 

 

Liliana confirmou que não só a falta de confiança nas ações de auxílio nas delegacias é um 

problema, mas também o medo de e a frustração com a xenofobia e racismo, já que parece que a 

polícia às vezes tem atribuído a violência doméstica à cultura boliviana, algo normal que não dá 

para enfrentar.  

Más no sé si pueden encontrar ayuda porque yo he escuchado de algunos casos mismo que van, 
digamos, marido y mujer han peleado y la mujer va a denunciar a la policía. A veces creo que los 
policías se han cansado, ¿no? Y han dicho “No. ¡Ya!… ustedes hasta es cultura de ustedes que 
pelean en el matrimonio.” Y dicen, “Arreglanse.” Y no es tanto así. Entonces estas cosas van 
pasando y por eso yo creo que no se conforma, ¿no? Se queda viviendo así. - Liliana 

Esse xenorracismo marca as bolivianas como “as outras”, que não merecem o cuidado e a 

justiça a qual as vítimas brasileiras supostamente teriam acesso. O xenorracismo enfrentado por 

vítimas de violência doméstica bolivianas, descrito pela Liliana, deixa essas mulheres em situações 

ainda mais precárias, levando em consideração que seus abusadores podem entender que podem 

seguir sendo violentos, contando com a impunidade. Para Liliana, isso faz com que as vítimas se 

frustrem e acabem sem a possibilidade de denunciar as violações. 

Das mulheres que contribuíram para o estudo de Kiss et al., em São Paulo, 73,9% 

comunicaram os episódios sofridos de violência para alguém. Dentre as mulheres que haviam 

sofrido violência física por parceiro íntimo e que não procuraram ajuda, 10% contaram que não o 

fizeram por medo e 6,7% não o fizeram por vergonha. Segundo Terra et al. (2015), o sentimento 

das mulheres de que estão sozinhas e sem direito à proteção do Estado as deixa numa condição de 

medo, culpa, vergonha e responsabilidade sobre a situação de violência doméstica passada (por 

permanecerem ao lado do agressor). As mulheres imigrantes revelaram preocupações similares às 

citadas nestes estudos. Nos casos das interlocutoras deste estudo, as mulheres imigrantes que 

sofreram violência relataram que sentiram vergonha e medo.  

Nos callamos por vergüenza y otro por miedo. Entonces una lleva adentro. Se lo guarda y ni 
podemos contar para la familia y los familiares.  Yo no contaba a los familiares para no sufrir 
ellos, para no causar problemas aún más grandes. Entonces una calla. Pero eso no es bueno, 
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trancado. - Victoria 
 

 
Outra circunstância relacionada ao medo de buscar ajuda foi quanto ao próprio sustento e 

ao sustento dos filhos (Terra et al., 2015). Victoria contou que não completou o processo de 

denúncia do seu marido, porque sabia que perderia tempo importante de trabalho, algo que usa 

para sustentar seus filhos. Barbara relatou que a única pessoa para quem revelou a situação de 

violência foi a dona da nova oficina. A dona da oficina disse que não poderia ajudá-la, nem para 

dar o dinheiro que ganhou do seu trabalho, em vez de repassá-lo ao marido abusador.  

Monica e algumas mulheres com que falei na Campanha de Saúde dos Imigrantes 

afirmaram que, em certas oficinas onde várias famílias e individuos residem, por terem que morar 

nesses locais com homens desconhecidos, ou seja, pessoas que não são das suas famílias, há mais 

vulnerabilidade para elas e suas filhas serem vítimas de estupro e violência sexual de modo geral. 

Como os pais têm que trabalhar por muitas horas seguidas sem sair de perto de suas máquinas, 

Monica falou que as crianças ficam com menos supervisão e mais expostas. Uma das mulheres na 

Campanha de Saúde dos Imigrantes também confessou o medo de violência que ela tinha porque 

em uma época tinha que dormir no mesmo quarto com homens que não eram da família. Já foram 

documentados vários casos de estupro e abuso sexual dentro de oficinas na grande São Paulo 

(Zúnica, 2013; Time Modefica, 2017).64 

Santos et al. (2015) compararam as incidências de violência na área de desigualdade de 

gênero entre mulheres brasileiras nativas e mulheres imigrantes bolivianas. O estudo 

contextualizou mulheres imigrantes bolivianas que buscaram atendimento para aborto legal por 

causa de violência sexual em São Paulo, entre 2002-2014. Santos et al. afirmaram que, em vários 

pontos, a violência sexual contra imigrantes bolivianas em São Paulo é similar à sofrida por 

mulheres de outros grupos demográficos em grandes centros urbanos. Contudo, os resultados 

também sugeriram que é mais provável para as imigrantes bolivianas serem vítimas de estupro 

praticado com violência física, bem como são verificadas menores possibilidades de comunicar o 

crime para a polícia.  

                                                
64 O tema da violação sexual é um assunto muito sensível que gera medo e vergonha. Um relato de violação foi 
contado por uma interlocutora, mas ela pediu depois para eu não incluir qualquer detalhe no estudo porque ficou com 
medo de repercussões, apesar de eu ter garantido total anonimato.   
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Os autores concluem que a informalidade e a precariedade das condições de trabalho em 

oficinas, como também a falta de documentação oficial de muitas imigrantes bolivianas, dificulta 

a possibilidade de conhecer muitas questões em relação à saúde e aos direitos, especialmente sobre 

as experiências com violência. A ausência de comunicação com os sistemas públicos de 

atendimento impede a superação da situação de violência e vulnerabilidade que passam, no acesso 

aos recursos de saúde, recursos educativos e jurídicos. 

 

5.5 Espaço, Lugar e Violência 

Pesquisas como as de Santos et al. (2015), assim como os testemunhos das interlocutoras, 

revelam a necessidade de examinar as questões de espaço e lugar em relação às oficinas de costura 

e quanto isto afeta o impacto e os contextos de muitas situações de violência que vivenciam as 

mulheres imigrantes bolivianas que moram em oficinas na Grande São Paulo. É significativo 

apreciar que esses conceitos de lugar e espaço têm sido analisados na antropologia desde a sua 

formação e continuam a ser interrogados (Evans-Pritchard, 1940; Hall, 1968; Douglas, 1978; 

DaMatta, 1983; Low, 2009). 

John Agnew (2005) distingue entre o lugar e o espaço por estabelecer que o espaço é geral 

e o lugar é particular. Lugar é uma localização ou cenário onde as atividades cotidianas passam, 

como um lugar de trabalho, uma escola, um lar ou um posto de saúde. De acordo com Rodman 

(1992), lugares são construídos socialmente pelas pessoas que os ocupam e os conhecem. São 

construções múltiplas que são específicas historicamente, são politizadas e relativas culturalmente. 

Estudos antropológicos recentes sobre espaço e lugar, por exemplo, examinam o tema sob a ótica 

de lugares específicos, tais como museus, praças, escritórios ou apartamentos, espaços públicos ou 

privados, e os significados e funções atribuídos para eles por grupos sociais específicos e 

indivíduos (Low, 2000; Cieraad, 2006; Sidaway, 2016; Diligenti e Dias, 2017; Cordeiro, 2019). 

Segundo Amelina e Lutz (2018), os espaços são produzidos socialmente pela interação de práticas 

sociais e artefatos materiais. Práticas de espacialização incorporam sistemas específicos de 

classificação e padrões de interpretação de movimentos geográficos, mobilidade e imobilidade. O 

espaço é gerado, em parte, por padrões de interpretação que são atribuídos a uma variedade de 

categorias espaciais, tais como global/local e nacional/transnacional. 
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Para imigrantes bolivianas, as oficinas, enquanto lugares específicos, são únicas porque na 

maioria dos casos são o lar e o lugar de trabalho. Essa circunstância muitas vezes limita o acesso 

a espaços públicos e, consequentemente, a recursos públicos e às possibilidades de ter contato 

social com pessoas ou lugares fora da oficina.  

Ao analisar os temas de corpo e disciplina, Foucault (1975) aborda a relação entre o poder 

e o espaço ao afirmar que a arquitetura é uma tecnologia política que se utiliza para a canalização 

da vida cotidiana. O objetivo desse tipo de tecnologia é criar um corpo dócil/obediente através do 

confinamento, vigilância e organização de indivíduos em um espaço (Rabinow, 1982). Para Low 

(2009), o espaço é corporificado assim como a localização onde a experiência humana e a 

consciência tomam formas materiais e espaciais. Esse conceito oferece uma abordagem útil para 

entender a criação de lugar através de orientação espacial e movimento. 

O espaço corporificado é complexificado sob a ótica da análise feminista do corpo. Revela-

se como uma entidade situada, colonizada e marcada pelo gênero (Scott, 1996). Sendo assim, as 

interlocutoras deste estudo, mulheres imigrantes, de baixa renda e principalmente de etnia 

indígena, às vezes enfrentam um sistema de barreiras por morarem em uma oficina que as isola, 

dificultando a possibilidade de fugir ou de denunciar a violência, especialmente com seus 

agressores ocupando o mesmo espaço (seus maridos, parceiros e/ou donos/donas de oficina). Na 

maioria das vezes, seus agressores e outros sujeitos exercem poder físico, social, econômico e 

cultural sobre elas. Como muitas vezes as mulheres vivem em, trabalham em e/ou são donas de 

oficinas não regularizadas, o lugar pode ser considerado “ilegal” e o medo de denunciar violência 

sucedendo por dentro aumenta, levando em consideração que uma denúncia poderia significar o 

fechamento da única fonte de renda, assim como poderia significar a criminalização de todas as 

pessoas com quem conviva.  

A maioria das oficinas na grande São Paulo também são espaços inerentemente 

transnacionais. A partir de uma abordagem antropológica, o conceito de espaço transnacional é 

utilizado para descrever a maneira como imigrantes  

“...vivem suas vidas através das fronteiras e mantêm seus vínculos com sua comunidade de origem, 
mesmo quando seus países de origem e de residência são distantes geograficamente.” (Schiller et 
al., 1992, p. ix)  
 

Ainda que existam oficinas com donos brasileiros, coreanos, etc. e haja trabalhadores que 

são brasileiros, paraguaios, etc., todas as interlocutoras deste estudo trabalhavam em oficinas em 
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que os donos e quase todos os trabalhadores eram bolivianos, muitas vezes da sua família, da sua 

aldeia ou bairro na Bolívia. As mulheres mantêm vínculos com sua comunidade de origem ao: 

enviarem dinheiro para suas famílias que estão no local de origem; trazer outros membros da sua 

família ou comunidade para trabalharem; escutarem e assistirem mídia do seu país nativo ou da 

população boliviana no Brasil; comunicarem-se nas suas línguas nativas no espaço por onde 

circulam e ao seguirem com práticas culturais e códigos morais e sociais da sua comunidade de 

origem.   

Muitas vezes, espaços transnacionais são também vistos como espaços de resistência, 

promovendo mudanças culturais e de identidade. Aihwa Ong (1999) afirma que a criação de 

espaços transnacionais produz novos métodos para construir identidade e podem criar zonas de 

soberania graduada baseadas em movimento acelerado de pessoas, capital, conhecimento e cultura. 

As oficinas, como espaços transnacionais, podem criar grandes oportunidades econômicas em 

termos de mobilidade de classe e independência financeira para a comunidade imigrante boliviana. 

Criam-se novas comunidades que compartilham uma cultura e uma língua, as quais enriquecem 

com aprendizagem das culturas no novo país e fazem aportes culturais, econômicos e sociais no 

Brasil.  

Em casos nos quais a oficina fica isolada e os empregados trabalham muitas horas por 

baixos salários, dormindo no mesmo lugar, as mulheres vítimas de violência doméstica, por 

diversas vezes, ficam enclausuradas e sem oportunidade de denunciar ou escapar da violência. Por 

causa desse isolamento, foram relatados vários casos de mulheres que não sentiam que podiam ou 

deviam levar para as autoridades locais os casos de violência. Muitas vezes, essas mulheres 

dependiam dos conselhos e das decisões de outras pessoas que morassem dentro das oficinas.  

Um desses casos foi relatado por uma mãe boliviana na periferia de São Paulo. Ela contou 

como a sua vizinha, Gisele, apanhava de seu marido em frente ao filho deles. A mulher suportou 

o abuso até que seu filho pré-adolescente começou a ter problemas na escola porque tinha pavor 

de que o pai matasse sua mãe. Nesse contexto, o filho ficou com insônia. Gisele falou com a dona 

da oficina, sua tia, para pedir seu pagamento e encontrar outra oficina para trabalhar, longe do 

marido e da situação de abuso. A tia afirmou que não deixaria Gisele sair até que ela voltasse para 

Bolívia e pedisse permissão da separação para os padrinhos do casamento (outro casal de tios). 

Gisele conseguiu voltar para Bolívia e foi aconselhada a seguir com o marido e a aceitar o abuso, 

considerando ser ele supostamente “a cabeça do casamento”. Ao voltar, a tia não deixou Gisele 
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sair com seu dinheiro. Como pensou que não conseguiria apoio e não sabia para onde fugir, ela 

permaneceu ao lado do marido e o abuso continuou.  

Nesse caso, o espaço transnacional faz com que a mulher fique sem os recursos para sair 

da situação de violência, tanto do país de origem como de São Paulo. Em um país novo, seu 

isolamento na oficina reforça o poder físico, econômico, social e cultural exercidos pelo marido, 

tia e familiares. O espaço transnacional ainda é corporificado e o corpo é situado e colonizado, 

fazendo a mulher sofrer com o machismo de seus familiares, impedindo a saída da situação de 

violência.  

Amelina e Lutz (2018) argumentam que a migração e a mobilidade humana devem ser 

entendidas como práticas de espacialização que incorporam leituras específicas, interpretações e 

narrativas. Ao invés de serem contextos estáticos e imutáveis de relações sociais, os espaços são 

configurações sociais historicamente específicas. Nessa perspectiva, a migração e a mobilidade 

não ocorrem em espaços geográficos vazios, mas devem ser entendidas como sendo uma prática 

social de formação do espaço, ou seja, espacialização.  

Para Amelina e Lutz (2018), o espaço é um eixo específico de desigualdade. A prática 

social da espacialização se transforma em formas específicas de relações sociais desiguais, que 

resulta em uma hierarquização. Dessa maneira, torna-se possível analisar a categoria de espaço, 

ou os espaços ocupados, como uma dimensão real ou potencial da desigualdade, não apenas 

separadamente, mas também com foco em sua interação com outras dimensões de desigualdade 

social, como gênero, classe e raça.  

Enquanto a oficina é um espaço onde aumenta a vulnerabilidade em termos de violência 

doméstica, contrariamente, também é um espaço de segurança para se proteger de violência na rua 

de assaltos e também de violência nas escolas para os seus filhos. Isso faz com que as oficinas de 

costura bolivianas na grande São Paulo virem um paradoxo. A oficina pode representar um espaço 

de libertação econômica e/ou uma fuga de violência no passado; segurança da violência de fora; 

mas também pode ser confinamento com seu agressor e vulnerabilidade e mais violência dentro 

do lugar.  
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5.6 Depois da Violência - Sobrevivendo 

Por conta das complicações na minha gestação e minha licença maternidade, Raquel 

acompanhou minha gravidez e puerpério com Diego de longe. Rotineiramente, me enviou 

mensagens perguntando sobre minhas experiências pré-natais e depois sobre meu filho. Me falou 

muito sobre a alegria de ter sua filha e trocamos fotos dos nossos filhos com frequência. Quando 

conseguimos combinar para eu entregar uma cópia transcrita da nossa entrevista formal, ela queria 

muito que eu a encontrasse acompanhada de meu filho. Encontrei-me com ela num domingo pela 

tarde, num parque perto da paróquia de San Buenaventura, onde havíamos nos encontrado antes. 

Cheguei carregando Diego num canguru. A filha dela estava usando um pedaço grande de papelão 

para sentar numa mini ladeira como se fosse um escorregador. O marido de Raquel estava ao lado. 

Raquel parecia nervosa. Ela me apresentou a seu marido como “la investigadora de salud 

americana”. A filha de Raquel, já com quase quatro anos, ficou muito feliz por ver um bebê e ficou 

fazendo caretas engraçadas para Diego. Nós conversamos por um tempinho e perguntei se 

poderíamos caminhar um pouco, porque queria fazer o Diego dormir e ele só dormia, na época, 

com movimento. O marido dela não queria andar (algo que eu já previa) e voltou para a casa deles. 

Eu andei com Raquel e sua filha. Raquel falou como ela realmente desistiu de estudar porque o 

marido dela nunca permitiria.  

Durante o quase ano que nós não havíamos nos vistos, Raquel havia tentado achar outras 

opções de trabalho. Como relatado antes, ela tentou vender produtos como representante de uma 

empresa de marketing multinível, ErVou, mas ela desistiu porque não queria e nem podia investir 

mais dinheiro. Então ela abriu uma poupança para comprar um terreno na Bolívia, porque gostaria 

de ter mais espaço, para sua filha poder brincar e correr. Raquel afirmou não gostar do seu marido, 

mas assim é a vida. Falou que como ela não consegue ter a vida que ela gostaria, deseja trabalhar 

para que sua filha tenha essas opções. Ela havia falado na entrevista formal algo do mesmo sentido. 

Quiero que ella (sua filha) tiene… que, según yo, tal vez he fallado… no sé porque con ese del 
colegio no servía estudiar y trabajar… y hasta ahora solo he podido trabajar…Yo, yo quiero que mi 
hija, entonces, en vez de trabajar, estudiar. Tal vez puede trabajar un poquito, pero de allí, yo quiero 
que más estudie. Y esto puede ser para mejorar su futuro, mejor que yo.- Raquel 
 

Como Das (2006) afirmou, às vezes a descida para o ordinário é onde se localiza a agência. 

A Raquel segue lutando por uma vida melhor do jeito que ela vê como possível. Ela sempre tem 

procurado uma maneira de sair da oficina e melhorar as condições da sua família. Enquanto ela 
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segue com o marido, procura maneiras de aos poucos ficar mais independente e de ter tempo longe 

dele, ao procurar maneiras de se afastar do trabalho com ele, na oficina domiciliar.  

Ainda que Victoria e seu abusador (seu ex-marido) estejam separados, ele segue em contato 

constante com ela, por conta dos dois filhos. Ela falou que ele envia um dinheiro para ela de vez 

em quando, mas não chega a ser algo equivalente a uma pensão, tal como seria se ela tivesse levado 

o caso para a justiça. Victoria falou que queria manter a paz entre eles dois e pensa que se ela for 

pedir mais dinheiro, ele não mais permaneceria em contato com seus filhos. Ela disse não querer 

essa vida para eles. Seu ex-marido ligou duas vezes para Victoria durante nossa entrevista de duas 

horas e quinze minutos, para perguntar sobre passagens de ônibus para um familiar dele que ia 

visitar o Brasil. Ela afirmou que, embora tenha sido difícil a separação, foi a melhor coisa que 

aconteceu para ela e para sua família.  

Después de que me separé, las puertas se abrieron para mí, sí. Porque yo me sentí libre para poder 
emprender yo, lo que yo quería, lo que yo quiero ser como mamá. Porque yo dije, “¡Mira! Si olvidé 
de mi país tan lejos, ¿para qué ir a este país? Tengo que hacer una cosa.”- Victoria 
 

Depois de sobreviver à violência doméstica, Victoria começou a fazer outras atividades, 

fez cursos em empreendedorismo e começou a vender produtos da AmeriSaúde. Ela participava 

em grupos de mulheres imigrantes e criou mais vínculos com vizinhos no seu bairro. Falou que 

estava muito feliz com sua vida.  

Voy a demostrar que sí soy capaz de criar mis hijos solita y yo voy a encontrar buenas cosas en mi 
vida y yo he criado cosas buenas. - Victoria 
 

Ainda que a resistência à violência que essas mulheres passaram não pareça com as 

narrativas jurídicas típicas de resistência à violência e agência que aparecem na literatura, seguindo 

Veena Das (2006) e sua conceituação de agência, Raquel e Victoria se tornam sujeitos dentro do 

trabalho que fazem para cuidar delas e das famílias delas e para se manter no dia-a-dia. 

Partindo do fato de que a violência afeta significativamente o processo saúde-doença das 

mulheres e das suas famílias, é necessário atentar-se ao setor de saúde como um 

espaço privilegiado para identificar, assistir e encaminhar as mulheres imigrantes que enfrentam 

esse tipo de violência aos serviços necessários para ter segurança e/ou procurar justiça (Bandeira, 

2014). É importante para a organização de serviços em saúde, em bairros que possuem oficinas, 

entender como a organização desses lugares pode criar certas vulnerabilidades para violência, 

ameaçando a saúde e a segurança dos indivíduos. Também é vital entender que, muitas vezes, as 
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oficinas são zonas de proteção dos perigos de fora e espaços de soberania num novo país e que o 

espaço público e o caminho para unidades de saúde podem parecer ou ser mais perigosos para as 

imigrantes bolivianas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta tese procurei contribuir para o campo da Saúde Coletiva com um olhar 

antropológico, a partir do desenvolvimento de uma dimensão complementar às já existentes nos 

estudos sobre a saúde das pessoas imigrantes. Ao longo destas páginas, abordei as experiências 

das minhas interlocutoras, mulheres imigrantes bolivianas, na maternagem e em cuidados em 

saúde delas e da família. Minha meta foi entender melhor as barreiras específicas que mulheres 

imigrantes bolivianas e suas famílias enfrentam para o acesso a cuidados em saúde humanizados 

e os bons resultados em saúde. Foi imprescindível documentar como lidam ou não com os impactos 

daquelas barreiras. Com um foco na maternagem, tive a oportunidade de entender melhor suas 

percepções, e os significados que minhas interlocutoras atribuem para a maternidade e o cuidado 

dos seus filhos. Busquei ver os efeitos da desigualdade de gênero e do cuidado dos filhos nas vidas 

em geral das interlocutoras, e mais especificamente na sua saúde.  

Para alcançar os objetivos do estudo, conduzi uma etnografia multilocalizada com 

observações e trabalho voluntário em diferentes instituições que prestam serviços dirigidos a 

imigrantes bolivianas, bem como realizei o acompanhamento de duas interlocutoras em consultas 

médicas, entrevistas semiestruturadas com mulheres imigrantes bolivianas e um grupo focal. Por 

ser etnográfica, tive a possibilidade de manter contato com minhas interlocutoras formais durante 

um prazo de tempo mais longo, o que propiciou a possibilidade de observar e receber relatos sobre 

a evolução de suas situações em saúde e as circunstâncias vivenciadas por elas e suas famílias. O 

fato desta etnografia ser multilocalizada significa que consegui seguir os caminhos das minhas 

interlocutoras para cuidar da saúde delas, tanto dentro, quanto fora do SUS. A multiplicidade de 

locais de observação propiciou a possibilidade de registrar ligações entre os locais e mostrar o 

sistema de localidades interconectadas frequentadas por mulheres imigrantes bolivianas na Grande 

São Paulo, no que se refere ao caminho para cuidar da saúde delas e de suas famílias. Os quatro 

capítulos nos quais estruturei a tese corresponderam a diferentes temas, eventos e incidências que 

foram apresentados por minhas interlocutoras e/ou foram observados no campo.  

A análise de barreiras ao acesso a cuidados em saúde de grupos marginalizados quase 

sempre revela problemas sistêmicos e nas políticas públicas que afetam a população em geral. 

Ventura e Quispe Yujra (2020) afirmam que, em referência a barreiras de acesso ao SUS e 

negligências enfrentadas por imigrantes, em relação a mulheres imigrantes bolivianas, “identificar 
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dificuldades no acesso deste grupo levaria uma visão privilegiada do problema.” (p.73-74).  Nota-

se que além das barreiras linguísticas e culturais para acesso a cuidados em saúde dignos que 

muitas pesquisadoras já identificaram como obstáculos para o acesso à saúde para imigrantes, as 

queixas mais comuns sobre os serviços do SUS por minhas interlocutoras foram similares aos 

obstáculos apontados por brasileiras nativas em geral. Porém, tais barreiras (como a espera no 

SUS, a violência de assaltos e a falta de educação em saúde durante consultas) muitas vezes foram 

vivenciadas em formas diferentes por causa da vulnerabilidade estrutural como mulheres 

imigrantes não brancas de baixa renda, muitas vezes em situações precárias de trabalho e moradia. 

Os dados etnográficos deste estudo revelam como imigrantes enfrentam barreiras de uma forma 

interseccional.  Elas encaram uma realidade de desigualdades múltiplas inextricavelmente ligadas 

a diferentes identidades, fatores e experiências tais como raça, status migratório, gênero, trabalho 

e pobreza (Crenshaw, 2017). As barreiras linguísticas, culturais e de xenorracismo não só 

adicionam camadas às barreiras da espera, de violência, de desinformação em saúde, etc.; são 

absolutamente vinculados a eles.  

Nessa época de grandes mudanças socioeconômicas e políticas no Brasil, esta análise sobre 

desigualdades interseccionais no cuidado e saúde destaca como esse grupo diverso de mulheres 

imigrantes bolivianas na Grande São Paulo é excluído dos discursos sobre as desigualdades em 

saúde. Revela os efeitos sobre a saúde tanto das estratificações sociais verticais (por exemplo, 

fatores institucionais) quanto das estratificações sociais horizontais (por exemplo, fatores 

individuais/ familiares/ comunitários). As interações e conjunções de barreiras para cuidados em 

saúde documentadas e analisadas nesta tese têm implicações em iniciativas e políticas públicas 

para promoção de acesso à saúde, justiça e direitos trabalhistas e de moradia dessa população. 

Mostra como a acessibilidade a serviços públicos vitais para a integração de pessoas imigrantes 

precisa ser abordada com um olhar etnográfico, tentando entender as necessidades de indivíduos 

e como elas percebem e atribuem significados (Kleinman e Benson, 2016).   

Ao abordar a maternagem desse grupo com um foco em cuidados em saúde da família, 

mostrei como é a mãe da família neste grupo social que normalmente executa, realiza e organiza 

os cuidados como parte de um mandato social assumido. Foi evidente que muitas mulheres 

imigrantes bolivianas nem sempre conseguem apoio necessário em cuidados dos seus filhos pelo 

Estado, e muitas vezes nem dos pais dos seus filhos. As desigualdades de gênero enfrentadas pelas 

mulheres exacerbam o sobrepeso do trabalho em cuidado e do trabalho remunerado delas, que 
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frequentemente se chocam com ideologias opressivas de maternidade. O mapeamento de como 

elas encontram auxílio no cuidado e constroem redes de apoio, revela lacunas e deficiências em 

serviços de saúde pública, educação pública, serviços sociais e programas de bem-estar. Revelam 

por fim uma falta de políticas de cuidado.  

Futuras pesquisas devem abordar o cuidado da saúde da família levando em consideração 

os grupos sociais que mais executam e então são mais impactados pelo trabalho em cuidado 

(remunerado e não pago).  Como evidenciado pelo estudo apresentado, é necessário reconhecer 

que o cuidado é uma tarefa fundamental na vida e que, por sua vez, essa tarefa é socialmente 

desvalorizada e amplamente feminizada. Sendo assim, futuros estudos de cuidados em saúde de 

imigrantes devem necessariamente começar a incorporar uma perspectiva de gênero. 

Há uma escassez de pesquisas qualitativas e quantitativas focadas em populações 

imigrantes na periferia de São Paulo. As poucas iniciativas para a inclusão desse grupo crescente 

precisam ser pesquisadas, bem como a situação das pessoas que nem ao menos chegam a ser 

atingidas pelas instituições que fornecem serviços dirigidos a imigrantes.  

Uma pesquisa concentrada na circulação e nos impactos dos MMN de produtos em saúde 

na população imigrante pode revelar dados importantes sobre esse fenômeno no Brasil em relação 

a essa população, que enfrenta barreiras ao acesso a cuidados em saúde e muitas vezes vive 

condições precárias de trabalho. Um estudo sobre o uso (ou não) dos PICS no SUS por imigrantes 

bolivianas poderia contribuir para promover seu acesso a esses cuidados que podem ser familiares 

para elas.  

Em vista de que todas minhas interlocutoras formais são falantes de espanhol, um estudo 

etnográfico com imigrantes bolivianas que falam línguas indígenas como primeira língua por uma 

pesquisadora que fala a língua das interlocutoras é imprescindível. O fato de que esses indivíduos 

não falam espanhol deve ter impactos profundos na acessibilidade a cuidados em saúde dessas 

pessoas. Quase todas as iniciativas para promoção de acessibilidade a imigrantes bolivianas têm 

materiais somente em espanhol e incluem profissionais que falam essa mesma língua. 

Um fenômeno que eu gostaria de investigar com maior profundidade, mas não foi possível 

neste estudo em particular, refere-se à questão da transnacionalidade de muitas imigrantes 

bolivianas, que em vários casos fazem múltiplas migrações, dentro da Bolívia,  para o Brasil 

(estabelecendo-se em diferentes partes da Grande São Paulo e às vezes outras regiões do país) e 

para outras nações. Seria interessante um estudo com foco em mulheres com histórias de múltiplas 
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migrações sobre seus itinerários terapêuticos, para verificar como a saúde e questões de trabalho 

em cuidado impactam em suas decisões de quando, como e para onde migrar e/ou como suas 

diferentes migrações afetam sua saúde, seu trabalho em cuidado e os significados que elas atribuem 

a esses conceitos. A migração não acontece entre espaços geográficos estáticos (Amelina e Lutz, 

2018). Frequentemente imigrantes vão e voltam para e entre diferentes lugares ou as mesmas, 

construindo, desconstruindo e reconstruindo redes de apoio e espaços, transitando entre diferentes 

sistemas de saúde com diversas restrições ou vantagens sociais, legais e econômicas baseadas nas 

suas posicionalidades. Um estudo assim poderia melhor documentar o significado da mobilidade 

humana e a espacialização no contexto da migração e da saúde desse grupo diverso. Também 

poderia verificar como diferentes contextos políticos, econômicos e sociais impactam na saúde e 

no trabalho em cuidado de mulheres imigrantes em diferentes épocas da vida.  

A população de mulheres imigrantes bolivianas na Grande São Paulo é muito diversa e as 

interlocutoras deste estudo são uma amostra do grupo relativamente pequena. Apesar disso, através 

deste estudo etnográfico revelei várias barreiras que muitas mulheres imigrantes bolivianas 

enfrentam para a prática dos cuidados em saúde delas e das suas famílias da forma que desejam. 

Mostrei como políticas neoliberais da terceirização na indústria têxtil e a cultura de fast 

fashion precarizam a segurança e a saúde de muitas mulheres imigrantes bolivianas e suas famílias. 

Além dos efeitos negativos da instabilidade e negligência sustentadas frequentamente no trabalho 

em costura, culpabilizei o Estado negligente, a necropolítica e políticas neoliberais em muitos 

obstáculos que minhas interlocutoras enfrentaram para acesso a serviços em saúde humanizados e 

bons resultados em saúde.   

Documentei as experiências das minhas interlocutoras com muitos diferentes tipos de 

violência (incluindo a violência estrutural, violência simbólica, violência econômica, violência 

cotidiana, violência xenorracista, violência política, violência de gênero e  violência doméstica). 

Muitas vezes, esses abusos impactaram na saúde delas e de suas famílias ou na possibilidade delas 

terem acesso a serviços em saúde ou praticarem o autocuidado. Algumas vezes, elas enfrentaram 

violência mesmo dentro das unidades do SUS. Estas experiências com violência no SUS realçam 

a urgência do fomento e da aplicação das políticas de humanização no SUS e a necessidade da 

promoção da interculturalidade no sistema.  

Ao falar sobre violências que minhas interlocutoras enfrentaram na maternagem e no 

cuidado, não pretendi retratar minhas interlocutoras como vítimas passivas. Tentei mostrar as 
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várias formas que elas encontram para lidarem com aquelas barreiras, para sobreviverem e em 

muitos casos viverem bem do jeito que aspiram.  

Apesar de todos os obstáculos enfrentados por minhas interlocutoras, mulheres imigrantes 

bolivianas na Grande São Paulo, para acessar serviços em saúde humanizados no SUS, o sistema 

segue sendo um componente imprescindível para cuidarem da saúde delas e de suas familias e para 

adaptarem a vida no Brasil. É fundamental fortalecer e defender o SUS para o bem de todas as 

pessoas que ocupam o Brasil.    
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO EM 

PORTUGUÊS 

 
Voce está sendo convidada a participar desta pesquisa “As experiências de mães 

bolivianas imigrantes com os cuidados em saúde em São Paulo” que tem como objetivo 
revelar as dinâmicas entre gênero, família, saúde e imigração no contexto de mães 
imigrantes bolivianas em São Paulo. 

 
Trata-se de uma pesquisa realizada pela pesquisadora Samantha Lynn Serrano 

do Programa de Doutorado em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo. 
 
o Se você concordar em participar desta pesquisa, irá colaborar sendo 

entrevistado(a) em um local de sua escolha. A entrevista será gravada e você poderá 
utilizar um nome falso. 

o Não há nenhum risco neste estudo, no entanto se alguma questão te trouxer 
desconforto, você estará livre para não respondê-la e poderá interromper sua entrevista 
a qualquer momento. 

o O acesso as suas respostas será reservado à pesquisadora Samantha Lynn 
Serrano. Nenhuma identificação será usada em nenhum relatório, artigo ou 
apresentação dos resultados do estudo. Os dados obtidos serão utilizados somente 
nesta pesquisa. 

o A vantagem que você terá ao participar deste estudo é a de contribuir para uma 
melhor compreensão da perspectiva de mães bolivianas imigrantes com os cuidados em 
saúde em São Paulo, visando melhores e mais acessíveis serviços em saúde dirigidos 
às mães imigrantes. Também, a pesquisadora será tradutora de espanhol para 
português durante qualquer atividade médica se você precisar ou desejar  e a 
pesquisadora pagará qualquer refeição durante atividades envolvidas na pesquisa. 

o Você tem o direto a receber informações atualizadas durante qualquer fase 
deste estudo. No caso de haver perguntas, dúvidas ou comentários quanto a sua 

participação neste estudo, voce poderá entrar em contato com a pesquisadora 
Samantha Lynn Serrano, na rua Botucatu, 740, 4o andar – Programa de Pós- 

Graduaçao em Saúde Coletiva – UNIFESP, ou pelo telefone 5576-4848 ramal 
1879. 
o No caso de dúvidas em relação aos aspectos éticos em pesquisa, você pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 
andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

o Este termo de consentimento livre e esclarecido será disponibilizado em duas 
via originais, uma para ficar com a participante e outra com a pesquisadora. 

o Você não terá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar da pesquisa. 
o Sua participação neste estudo é voluntária e você pode retirar seu 

consentimento e abandonar a pesquisa a qualquer momento. 
o Você acredita  ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações 

que leu ou que foram lidas para você, descrevendo o estudo” “As experiências de mães 
bolivianas imigrantes com os cuidados em saúde em São Paulo”. Você discutiu com 
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a pesquisadora Samantha Lynn Serrano sobre a sua decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para você quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que sua participação é isenta de despesas. Você 
concorda voluntariamente em participar deste estudo e poderá retirar o seu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que você pode ter adquirido. 

 
______________________________ 
Assinatura do participante                     Data: ____/____/____ 
 
 
Nome do participante 
 
______________________________ 
Assinatura da testemunha                     Data: ____/____/____ 
(Somente para o responsável do projeto) 
 
Samantha Lynn Serrano 
Nome da pesquisadora 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 
e Esclarecido desta paciente para a participação neste estudo. 
 
 
_______________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo   Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO EM 

ESPANHOL 

TÉRMINOS DE CONSENTIMIENTO LIBRES Y CLAROS 
 
Usted está invitada a participar en el estudio “Las experiencias de madres 

bolivianas inmigrantes con los cuidados en salud en São Paulo”. El objetivo de este 
estudio es revelar las dinámicas entre género, familia, salud e inmigración en el contexto 
de madres inmigrantes bolivianas en São Paulo. 

 
Se trata de una investigación realizada por la investigadora Samantha Lynn 

Serrano del Programa de Doctorado en Salud Colectiva de la Universidade Federal de 
São Paulo. 

 
o Si usted acepta participar en esta investigación, colaborará siendo 
entrevistado(a) en un lugar escogido por usted. La entrevista será gravada y 
podrá utilizar un nombre falso. 
o No hay ningún risco en este estudio, sin embargo, si alguna pregunta le causa 

incomodidad, usted estará libre para no responder y puede interrumpir su entrevista en 
cualquier momento. 

o El acceso a sus respuestas será reservado a la investigadora Samantha Lynn 
Serrano. Ninguna identificación será usada en ningún informe, artículo o presentación de 
los resultados del estudio. Los datos obtenidos serán utilizados solamente en esta 
investigación. 

o La ventaja que estará teniendo en participar en este estudio es de contribuir 
para una mejor comprensión de la perspectiva de madres bolivianas inmigrantes con los 
cuidados en salud en São Paulo, visando mejores y más accesibles servicios de salud 
dirigidos a inmigrantes. También, la investigadora será traductora de español para 
portugués durante cualquier actividad médica si usted necesita o quiere y la 
investigadora pagará cualquier refección durante actividades que son parte de la 
investigación.    

o Usted tiene derecho de recibir información actualizada durante cualquier fase 
de este estudio. En el caso de haber preguntas, dudas o comentarios sobre su 

participación en este estudio, podrá entrar en contacto con la investigadora 
Samantha Lynn Serrano, en Rua Botucatu, 740, 4o andar – Programa de Pós- 

Graduaçao em Saúde Coletiva – UNIFESP, o por el teléfono 5576-4848 extensión 
1879. 

O En el caso de dudas en relación a los aspectos éticos da la investigación, usted 
puede entrar en contacto con el Comité de Ética en Investigación (CEP) – Rua Botucatu, 
572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br. 
o No tendrá ningún gasto o beneficio económico por participar en esta 

investigación. 
o Este término de consentimiento libre y claro estará disponible en dos ejemplares 

originales, una para quedar con la participante y otra con la investigadora. 
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o Su participación en este estudio es voluntaria y usted puede retirar su 
consentimiento y abandonar la investigación en cualquier momento. 

o Usted ha sido suficientemente informado(a) respecto a las informaciones que 
usted leyó o que fueron leídas para usted, describiendo el estudio “Las experiencias de 
madres bolivianas inmigrantes con los cuidados en salud en São Paulo”. Usted 
discutió con la investigadora Samantha Lynn Serrano sobre su decisión de participar en 
este estudio. Eran claros para usted cuales son los propósitos del estudio, los 
procedimientos que serán realizados, sus incomodidades, las garantías de 
confidencialidad y de esclarecimientos permanentes. Era claro también que su 
participación es libre de cualquier gasto. Usted está de acuerdo voluntariamente de 
participar en este estudio y podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, antes 
o durante el estudio, sin sanciones, desventaja o pérdida de cualquier beneficio que 
usted puede haber adquirido. 

 
______________________________ 
Firma de la participante                          Fecha: ____/____/____ 
 
 
Nombre de la participante 
 
______________________________ 
Firma del testigo                                    Fecha: ____/____/____ 
(Solamente para la responsable del proyecto) 
 
Samantha Lynn Serrano 
Nombre de la investigadora 
 
Declaro que obtuve de forma apropiada y voluntaria el Consentimiento Libre 
y Claro de esta persona para la participación en este estudio. 
 
 
_______________________________ 
Firma de la responsable por el estudio    Fecha: ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 


