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Resumo

Estudos sobre o processo saúde-doença-cuidados de imigrantes estabelecidos na cidade

de São Paulo  têm evidenciado uma complexa trama de relações nas demandas dos

imigrantes e nas ações concebidas e planejadas pelos serviços de saúde. Neste contexto

a  intermediação  dos  trabalhadores  da  saúde  na  relação  imigrantes-investigadores

constitui  importante  forma  de  acesso  a  estes  últimos  aos  imigrantes  sul-americanos,

principalmente os bolivianos. Durante as investigações o acesso aos imigrantes ocorre

dentro dos contextos das ações em saúde, facilitando aos pesquisadores o acesso às

residências dos imigrantes, seus locais de trabalho ou mesmo organizações associativas.

A compreensão dos processos de adoecimento dos imigrantes, dentro da complexa trama

de  relações  entre  trabalhadores  institucionalizados  em  espaços  organizacionais

configurados  por  modelos  de  pensamento  fundados  na  biomedicina,  conduz-nos  a
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problematizar sobre as possibilidades de aproximação junto aos sujeitos que compõem

esse  universo.  As  inflexões  teóricas  e  metodológicas  decorrentes  deste  processo

impõem-nos  conjunturas  eticamente  problemáticas,  ainda  que  instigantes  em  seus

desdobramentos,  provocando  a  constante  revisão  de  nossos  valores  enquanto

pesquisadores implicados neste campo de relações.

Palavras-chave: pesquisa em saúde, complexidade relacional, imigrantes, trabalhadores 

da saúde. 

“A gente empresta nosso olhar sobre a população para vocês.”

Agente Comunitária de Saúde, cidade de São Paulo. 

Introdução

A assertiva proferida por uma Agente Comunitária de Saúde, trabalhadora da rede de

atenção primária na área central da cidade de São Paulo transcrita acima em forma de

epígrafe, delineia, em boa parte, os contornos das complexas relações existentes entre os

trabalhadores  da  área  da  saúde  e  pesquisadores  que  têm  se  debruçado  sobre  a

problemática  dos  processos  de  inclusão  social  de  imigrantes  pela  política  social  em

saúde.

Tomada em seu sentido mais imediato, essa afirmação pode provocar no leitor a ideia de

que quem empresta quer de volta  algo que,  por suposto,  lhe pertence.  Indo além do

imediatismo dessa interpretação, podemos supor que o empréstimo tenha sido oferecido

pela  consideração  ensejada  em demonstrar  a  abertura  que  está  sendo  oferecida  ao

pesquisador de adentrar ao conjunto de relações já existentes entre os imigrantes e os

trabalhadores dos serviços de saúde. Ou seja, aquele que empresta só o faz porque o

objeto  de  empréstimo,  de  alguma  maneira,  lhe  pertence  como  algo  que  pode  ser

oferecido. Como uma ação de transportar o pesquisador para dentro de um universo que

ele comumente examina à distância, os trabalhadores em saúde acabam por constituir-se

como sujeitos  de pesquisa  que  promovem importantes  mediações com os imigrantes

dentro dos processos de investigação.

Cabe-nos indagar “quem fala por quem?” na complexa trama de relações permeadas por

ações derivadas de demandas dos imigrantes e de ações concebidas e planejadas pelos

serviços de saúde. A intermediação destes na relação sujeitos de pesquisa-investigadores



acaba, portanto, por tornar-se o ponto de partida para nossos projetos de pesquisa. A

“porta de entrada”, por assim dizer, que dá acesso aos imigrantes em nossos processos

de pesquisa,  a  saber:  as  lideranças comunitárias,  as  lideranças domésticas,  ou  mais

diretamente, àqueles assistidos pelos serviços de saúde, comumente denominados de

usuários.

Em nossas experiências de pesquisas com imigrantes e seus processos de adoecimento

vários  são  os  questionamentos  metodológicos  com  que  temos  nos  deparado1.

Particularmente em relação à posição ocupada pelo pesquisador no campo de pesquisa,

temos observado certa oscilação: ora nos posicionamos mais próximos aos imigrantes,

por exemplo, quando estamos dentro dos serviços e o acesso aos imigrantes ocorre pela

mediação dos trabalhadores da saúde no contexto das ações em saúde;  ora quando

ocupamos uma posição mais distante, exemplificada pelas dificuldades encontradas no

acesso às residências de imigrantes, seus locais de trabalho ou mesmo associações que

reúnem grupos de imigrantes em suas várias finalidades.

Ocorre  que,  queiramos ou não,  em ambas as  situações,  a  mediação oferecida pelos

trabalhadores da saúde acaba por suceder-se direta, ou indiretamente, em nossas ações

no campo de pesquisa. Este é o universo em que nos vemos mergulhados. Um universo

que nos envolve e com o qual interagimos intensamente, conduzindo-nos a implicações

metodológicas que vão muito além da escolha de métodos e técnicas na coleta de dados.

Nossas ações requerem uma atitude bastante flexível no tocante à aproximação com os

sujeitos de pesquisa. Os conhecimentos adquiridos a partir da relação serviços-imigrantes

pressupõem, portanto, o mapeamento da complexidade relacional aí existente (Bruyne et

al.,  1982:  221).  Ou  seja,  implica,  por  um  lado,  na  compreensão  de  elementos  que

expressam  relações  complexas  entre  sujeitos  institucionalizados,  em  espaços

organizacionais  configurados  por  modelos  de  pensamento  e  práticas  embasados  em

conhecimentos técnico-científicos, códigos de conduta para orientação profissional, etc.

Por  outro  lado,  implica  compreender  distintos  modos  de  vida  dos  imigrantes  e  suas

inserções  sociais  comprometidas  pela  situação  migratória,  entre  outros  aspectos.  A

construção dessa atitude de compreensão inicia-se  pelo  esforço  de aproximação dos

sujeitos que compõem esse universo. Uma aproximação que reconheça a existência de

1Nos sas reflexões estão inseridas dentro de um conjunto de esforços estabelecidos a partir de um acordo
de cooperação internacional entre equipes de docência e investigação, a saber: o Grupo de Investigación e
Intervención Sociocultural con Población Inmigrante, que constitui um grupo de estudos sobre processos
migratórios e processos de adoecimento, sediado na Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires (UBA); grupo de estudos sobre Processos migratórios e saúde: perspectivas interdisciplinares,
sediado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo  (FCMSCSP),  e,  Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade
Católica de Santos (UNISANTOS). 



um complexo campo de relações sociais mediado pelos serviços de saúde.

Assim  concebida  a  situação  de  pesquisa,  verificamos  que  é  justamente  dentro  da

complexidade das condições em que se encontra o investigador que as inflexões teóricas

e  metodológicas  emergem  e  nos  impõem  conjunturas  eticamente  problemáticas  e,

simultaneamente, instigantes pelos seus desdobramentos. Neste sentido, a necessidade

de rever nosso aporte teórico-metodológico e, consequentemente, rever nossos próprios

valores implicados neste campo de relações, constitui tarefa essencial nos processos de

investigação (Gomes e Silveira, 2012; Aguiar e Mota, 2014; Gomes, Martin e Silveira,

2014).

Acreditamos, portanto, que o estranhamento da condição de pesquisador neste contexto

estaria de certa forma assentado na sua condição de uma espécie de “estrangeiro” imerso

neste  universo.  Assim  representado  o  campo  de  relações  em  nossos  processos  de

pesquisa, verificamos certa analogia entre a situação do pesquisador e a dos imigrantes,

sendo possível encontrar certas similitudes nas duas posições ocupadas nas situações de

pesquisa:  a  do imigrante e a do pesquisador  no contexto das ações dos serviços de

saúde.

Algumas situações podem elucidar a proposição anteriormente esboçada. Por exemplo,

as  linguagens  expressas  em formas e  conteúdos distintos  daqueles  encontrados  nos

serviços,  muitas  vezes  ocasionam  situações  conflituosas.  O  conjunto  de  ações

organizadas pelos serviços de saúde, cuja orientação técnico-científica tem como base

um conjunto de normas e protocolos pré-estabelecidos, pode muitas vezes configurar um

campo  de  conflitos  para  investigadores  sociais  e  imigrantes  que  desconhecem  suas

conexões  de  sentido.  O  acesso  ao  serviço  é  mediado  por  uma ordenação  instituída

anteriormente e, muitas vezes, distante das relações entre pesquisadores e imigrantes, o

que torna o espaço de encontro entre “pesquisador-estrangeiro” e imigrantes um espaço

estranho a ambos. Um estranhamento construído dentro de um espaço de relações mais

reduzidas às ações e ordenações que constituem as estruturas e as formas próprias

desse sistema (Cardoso, 1986: 101).

Discussão em torno da reflexividade no trabalho de campo

“No cabe duda que el trabajo con la propia sociedad reduce la posibilidad de que lo obvio

surja como evidencia inmediata, pero para nosotros esta pérdida es compensada por la

posibilidad de describir los procesos desde dentro de dicha sociedad. No obstante, si

reconocemos la necesidad de acceder a lo obvio, debemos desarrollar una metodología



que simultáneamente posibilite dicho acceso desde un investigador caracterizado por

compartir por lo menos una parte de las significaciones de los grupos que estudia".

(Menéndez, 2002: 122)

Uma primeira reflexão crítica, e autocrítica, de parte daqueles que estudam o complexo e

problemático  campo  da  saúde-doença-atenção,  reside  no  fato  de  que  não  podemos

depender exclusivamente dos serviços sanitários públicos como campos de indagação

etnográfica,  circunscrevendo  nossas  observações,  que  devem  ser  concretizadas  por

várias estratégias de investigação. Ao contrário, partindo da consideração dos múltiplos

obstáculos  que  existem  no  momento  de  abordar  populações  cujos  modos  de  vida,

trabalho  e  moradia  se  encontram,  em  muitos  casos,  marcados  por  contextos  de

vulnerabilidade social que supõem situações de riscos concretos à saúde individual e dos

agrupamentos familiares, devemos promover uma imersão reflexiva nos distintos âmbitos

da vida cotidiana dos imigrantes: o laboral, o doméstico, o associativo, o lazer entre outros

(Goldberg, 2009; Goldberg, Martin e Silveira, 2015).

Ainda que sejam muitas as dificuldades encontradas pelos pesquisadores para ter acesso

aos imigrantes nestes âmbitos, acreditamos que com esta perspectiva seria possível, por

um lado, gerar um nível maior de empatia entre o investigador e os sujeitos de estudo

gerando conhecimentos mais extensos e profundos sobre seus pontos de vista,  suas

valorações  e  suas  representações  acerca  de  suas  realidades  como  imigrantes  no

contexto da sociedade de destino. A distância dos pesquisadores dos âmbitos doméstico

e laboral dos imigrantes tem constituído um importante aspecto em nossas reflexões. A

ausência de documentação, a constituição de espaços domésticos e de trabalho ilegais e

insalubres, além do permanente e comum receio manifestado pelo imigrante em relação a

viver  numa  sociedade  que  não  é  a  sua  de  origem,  são  alguns  exemplos  da

inacessibilidade dos pesquisadores às situações concretas de vida dos imigrantes. Muitas

de  nossas  incursões  ao  campo  de  pesquisa  estão,  portanto,  coladas  às  ações  dos

serviços de saúde, particularmente as ações em atenção primária à saúde desenvolvida

dentro da rotina de visitas realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, inseridos na

Estratégia Saúde da Família (Goldberg e Silveira, 2013).

Esses imigrantes, em sua maioria motivados a percorrer os caminhos abertos para fora

das fronteiras de seus países por razões predominantemente econômicas, têm suas vidas

comprometidas pela ausência ou instabilidade no trabalho, pela falta de perspectiva de

bem-estar para si e seus familiares, entre outras razões. As observações realizadas junto

a esses imigrantes têm nos levado à condução de abordagens de seus problemas de



saúde que relacionem seus modos de vida,  de trabalho,  de moradia,  suas narrativas

sobre  o  binômio  saúde-doença,  além  dos  itinerários  terapêuticos  percorridos  para  o

enfrentamento das doenças. Enquanto pesquisadores, percebemos que tais abordagens,

muitas vezes, ganham uma dupla interpretação ora construída a partir das considerações

dos trabalhadores da saúde, ora construída por meio do contato direto com os imigrantes

como sujeitos de pesquisa.

Neste sentido, nos indagamos se dentro da complexa trama do processo saúde-doença-

atenção,  inserida  no  contexto  migratório,  nossas  interpretações  constituem  de  fato

produtos  exclusivos  dos  pesquisadores?  Cientes  da  complexidade  dessa  situação,

colocamo-nos,  muitas  vezes,  dentro  da  perspectiva  de  nos  estabelecermos  como

intérpretes da interpretação de um sobre o outro, já constituída, portanto, no contexto das

ações dos serviços, o que nos conduz mais uma vez à afirmação da complexidade do

campo relacional formado pela tríade trabalhadores da saúde-imigrantes-pesquisadores.

Valemo-nos,  deste  modo,  das  orientações  desenvolvidas  nas  pesquisas  sociais  que

dizem respeito aos distintos procedimentos de validação dos resultados das pesquisas,

entre os quais podemos mencionar: a revisão de informantes e a releitura das narrativas

produzidas (member-checking), a explicitação do rigor nas fases do estudo, o desenho

estratégico de estudo, a reflexividade durante todo o processo, a transparência quanto à

produção dos relatos descritivos e das análises intrínsecas aos processos interpretativos

durante o processo de investigação, entre outras. Porém, verificamos que a complexidade

da  situação  dos  imigrantes  impõe  a  necessidade  de  uma  vigilância  epistemológica

permanente  que  nos  confere  a  seguinte  indagação:  discernimos  com precisão  o  que

perguntamos e a quem perguntamos em nossos processos de pesquisa? Tal indagação

pode constituir o ponto de partida para uma orientação que, antes mesmo de pertencer ao

campo metodológico, constitui componente essencial do campo da ética.

Ao identificarmos um problema de natureza epistemológico-metodológico, dado que os

trabalhadores-interlocutores  nos  processos  de  pesquisa  que  integram  os  serviços  de

saúde  atuariam,  na  prática,  como mediadores  ou  filtros  que  deixam passar  somente

alguns elementos da perspectiva dos sujeitos que estão sendo investigados, no caso os

imigrantes, concordamos com o pressuposto de que todo dado é um fato socialmente

construído, e que como tal caberia interrogar se a fonte “primária” de dados recolhidos

passaria  a  ser,  nesse  caso,  a  “interpretação”  ética de  representantes  da  biomedicina

pública  sobre  o ponto  de vista  êmico  dos próprios  sujeitos.  Isto  é,  anterior  à  própria

interpretação do investigador, haveria que se incluir o conjunto de pré-juízos, supostos e

categorias  com  as  quais  os  profissionais  das  equipes  biomédicas  de  saúde  pública



interpretam não só o problema de estudo e os próprios sujeitos de estudo, como também

suas pré-concepções sobre o contexto de sua atuação (Menéndez, 2002; Ramírez Hita,

2009).

A proposição desta problemática incide ainda sobre outro aspecto relevante ao debate:

incorreríamos em um reducionismo de pensamento se ponderássemos que os imigrantes,

para resolver seus problemas de saúde ou outros tipos de aflição sofridos no contexto

sócio-sanitário  da  sociedade  para  a  qual  migraram,  procuram  somente  o  “modelo

biomédico” ou da medicina científica para obter cuidados. Alguns estudos sobre o tema

apontam para o fato de que há escolhas e a busca exclusiva pelos serviços públicos de

saúde  pode  vir  acompanhada  de  alternativas  complementares  pautadas  em  distintos

modelos de atenção, dentro do marco do pluralismo assistencial existente, e de acordo

com  a  eficácia  outorgada  pelos  sujeitos  em cada  caso.  Em  nossas  incursões  como

pesquisadores  coletamos  alguns  relatos  de  imigrantes  sul-americanos  que  procuram

orientação e auxílio em igrejas cristãs, em suas derivações católicas ou evangélicas; há,

também, relatos de casos de haitianos que gastam seus parcos recursos monetários para

retornar ao país de origem ao constatarem que a cura para suas aflições só pode ocorrer

dentro de orientações religiosas, para em seguida retornarem ao Brasil novamente e dar

continuidade às suas vidas por aqui (Goldberg, 2007; Goldberg, 2014b).

Conhecimentos e tensões no encontro entre os sujeitos

Nas  sucessivas  aproximações  que  temos  realizado  junto  aos  imigrantes,  podemos

observar que muitas das situações vivenciadas pelos pesquisadores, mediados ou não

pelos trabalhadores em saúde, colocam determinados dilemas éticos que geram tensões

nas  situações  de  pesquisa,  ou  mesmo nas  relações  com o  pessoal  dos  serviços  de

saúde.  

Ao  situarmos  nossa  reflexão  no  campo da  ética,  portanto,  buscamos  acrescentar  ao

debate  os  dilemas  com  os  quais  nos  deparamos  nos  processos  de  pesquisa.  A

complexidade das experiências vividas pelos imigrantes desvela-se no espaço constituído

dos serviços de saúde. Suas condições de saúde, quase sempre comprometidas pelas

precárias condições de vida, expressam um quadro situacional abstruso para o qual os

instrumentos e ações das políticas em saúde não constituem respostas suficientes às

suas necessidades. Tal constatação expõe necessariamente nossos dilemas em relação a

um  conjunto  ampliado  de  situações  a  que  estão  sujeitas  pessoas  em  situação  de

migração (Silveira et al., 2013; Silveira et al., 2013b, Silveira et al., 2013c; Silveira et al.,



2014).

À  guisa  de  exemplificação,  notamos  que  tanto  os  homens  quanto  as  mulheres  em

situação  migratória  sentem-se  inseguros  fora  de  seus  ambientes  domésticos,  ou  de

trabalho, fato que em geral é explicado pela situação documental ainda não legalizada.

Há, inclusive, certo comportamento persecutório entre os imigrantes. Deriva daí um modo

de  confinamento  observado  nas  experiências  vividas  pelos  imigrantes,  somadas  as

experiências de sofrimento com atitudes preconceituosas na vida cotidiana de maneira

geral, e nos serviços, particularmente.

Parte  das  explicações  sobre  essa  invisibilidade  observada  pode  ser  encontrada  nas

precárias  condições  de  trabalho,  comumente  marcada  pela  ausência  de  vínculos

trabalhistas  e  de  seguridade  social,  pelas  péssimas  condições  ambientais  e  cargas

excessivas de atividade laboral, entre outros problemas, que colocam alguns grupos de

imigrantes  em  situações  de  confinamento  em  seus  ambientes  domésticos,

particularmente  entre imigrantes sul-americanos que trabalham nas oficinas de costura,

tipo de atividade que a qualquer momento pode sofrer intervenção de instituições públicas

para o controle do trabalho (Goldberg, Bournasell e Jarpa, 2013; Silva, 2006; Silva, 2007).

A barreira linguística também deve ser considerada como entrave à comunicação, não só

em  relação  às  situações  de  entrevistas  nas  pesquisas,  mas  principalmente  no

atendimento dentro dos serviços de saúde. Considerada de maneira mais elementar, a

barreira  linguística  encerra  a  possibilidade  de  uma  comunicação  mais  efetiva  e,  por

conseguinte, resolutiva já que a compreensão integral de uma demanda por atendimento

em saúde pode resultar numa intervenção eficaz. Além da compreensão mais imediata e

dos bloqueios no encontro de línguas distintas, deve-se considerar, também, a amplitude

criada por  perspectivas  culturais  que distinguem grupos sociais  formados por  origens

nacionais e étnicas diferenciadas, colocando muitas vezes em confronto modos distintos

de ver a vida, concepções variadas sobre os processos de adoecimento e cura, entre

tantos  outros  aspectos  que  marcam  as  diferenças  socioculturais  entre  os  grupos  de

imigrantes.

Em nossas incursões investigativas, observamos a pouca expressão verbal produzida nas

situações de entrevistas com os imigrantes. Seja nos momentos de pesquisa, seja nos

relatos  coletados  sobre  as  situações  de  atendimento  ambulatorial  e  hospitalar  de

imigrantes sul-americanos, em particular os bolivianos, este é um fato comum. Tanto os

homens quanto as mulheres falam muito pouco nas situações de entrevista. Em particular,

este comportamento é mais acentuado nas mulheres, sendo muito frequentes relatos do

pessoal do serviço que imputam ao domínio masculino no casamento e nas situações de



trabalho, o controle sobre as mulheres. Atitudes de submissão, pautadas principalmente

pelo silêncio das mulheres perante a fala dos homens são muito comuns de ocorrerem

nos serviços de saúde. De nosso lado, ou seja, daqueles que investigam, cabe-nos refletir

sobre o fato de que as narrativas dessas situações sobre as mulheres são feitas, quase

sempre, por trabalhadoras do sistema de saúde, principalmente o corpo de funcionários

de enfermagem (profissional e ocupacional) das equipes de saúde.

A crescente evolução de casos de tuberculose entre imigrantes bolivianos na cidade de

São  Paulo  emerge  principalmente  no  contexto  de  formação  de  fluxos  migratórios

internacionais  intimamente  associados  à  produção  têxtil,  ramo  da  confecção  de

vestimentas,  e  dos  desdobramentos  sócio-sanitários  decorrentes  dessa  dinâmica.  Ou

seja, sabemos que boa parte dos imigrantes, em particular os sul-americanos sofre as

iniquidades  decorridas  dos  processos  migratórios  internacionais,  incidindo  sobre  suas

vidas comprometimentos os mais variados, intensificados por experiências penosas de

trabalho  e  condições  precárias  de  moradia  normalmente  prejudiciais  à  saúde.  A

emergência  de  um conjunto  de  doenças  infectocontagiosas,  como a  tuberculose  e  a

doença de Chagas,  têm provocado dificuldades nos planos da vigilância à saúde,  no

controle do surgimento de novos casos e na adesão ao tratamento, também. A dificuldade

em acessar os imigrantes, neste caso, explicita uma estrutura de serviço de saúde que

não mantém sob vigilância grupos com maior grau de vulnerabilidade (Martinez, 2010;

Goldberg, 2010; Goldberg, 2010b; Goldberg, 2013; Goldberg e Silveira, 2013; Goldberg,

2014).

Considerações finais

As situações descritas acima configuram dilemas éticos antes mesmo de constituírem

problemas  metodológicos  nos  processos  de  investigação,  como  já  afirmado

anteriormente.  Não  é  raro  que  em  nossas  experiências  de  pesquisa,  e  nos  relatos

coletados  junto  aos  trabalhadores,  venham à  tona  casos de  situações de  pessoas  e

grupos de imigrantes em que seus direitos estejam solapados pela situação migratória. 

As redes de atenção à saúde, particularmente a atenção primária, têm sido nosso campo

privilegiado de investigação. As interconexões de serviços formam um emaranhado de

ações decorrentes das relações entre as demandas dos imigrantes, os trabalhadores e

gestores em saúde que concebem e praticam as ações de intervenção, e a participação

dos  pesquisadores  como  observadores  e  participantes  de  muitas  das  atividades

desenvolvidas dentro e fora dos serviços de saúde.



O enfoque multidisciplinar que procuramos desenvolver em nossas investigações envolve

o  exercício  da  articulação  das  abordagens  epidemiológica  e  sócio-antropológica.  A

produção de conhecimentos sobre as condições de vida e de saúde dos imigrantes, seus

modos particulares de viver as experiências de adoecimento, suas concepções sobre o

processo de adoecimento e seus processos terapêuticos, constitui importante tarefa a ser

desenvolvida no contexto das múltiplas ações em saúde com foco nos imigrantes. 
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