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Estrangeiros (Gerson Borges) 

 

 

Eu queria o mundo de paz 

E que ninguém se sentisse só 

Mas a coisa é bem diferente 

De repente lembro da mulher de Ló 

Eu não teria saudades daqui 

Subir com Cristo será melhor 

Somos estrangeiros 

Nossa casa não é aqui 

Este mundo não é nosso país 

Somos forasteiros 

Somos viajantes nossa pátria é bem mais feliz 

Eu queria não ter tanta dor 

E o sofrimento chegasse ao fim 

Mas a coisa é bem diferente 

Se eu tivesse asas como serafim 

Eu não teria saudades daqui 

Voava embora que bom pra mim 

Somos estrangeiros 

Nossa casa não é aqui 

Este mundo não é nosso país 

Somos forasteiros 

Somos viajantes nossa pátria é bem mais feliz 

Somos estrangeiros 

Nossa casa ano é aqui 

Este mundo não é nosso país 

Somos forasteiros 

Viajantes nossa pátria é bem mais feliz. 

RESUMO 

 

http://www.vagalume.com.br/gerson-borges/
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PAES, André Bezerra. Migração boliviana e religião na cidade de São Paulo: um estudo sobre a Iglesia 

Bautista Hispana de Brasil. Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião. Universidade 

Metodista de São Paulo: São Bernardo do Campo, 2012.  

 

 

Esta pesquisa analisa o impacto da religião em um grupo de migrantes bolivianos na cidade 

de São Paulo, que organizaram uma comunidade evangélica batista na região do Pari – 

Primeira Iglesia Bautista Hispana de Brasil. Para a realização da mesma conduzimos 

entrevistas com os líderes da igreja que nos ajudaram a compreender a sua organização e 

aplicamos 30 questionários que nos possibilitaram traçar o perfil socioeconômico de seus 

membros e ajudaram a identificar os motivos de sua migração e adesão a esta comunidade.   
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PAES, André Bezerra. Bolivian migration and religion to the city of Sao Paulo: a study about the 

Iglesia Bautista Hispana de Brasil. Master´s Thesis in Sciences  of Religion. Methodist 

University of Sao Paulo: Sao Bernardo do Campo, 2012.  

 

 

This research analyzes the impact of religion on a group of Bolivian migrants in the city of 

São Paulo, who organized a Baptist evangelical community in the region of Pari – Primera 

Iglesia Bautista Hispana de Brasil. In order to accomplish this research, we interviewd some 

of its church leaders who helped us to understand the organization and we applied 30 

questionnaires that enabled us to draw the socioeconomic profile of its members and 

helped to identify the reasons for their migration and adhesion to this community. 

   

 

 

 

Keywords: Migration, religion, Bolivian, adhesion, Baptist.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Vivemos em dias em que a globalização está consolidada em várias áreas: 

serviços financeiros, internet, informação e muitas outras. Mas isso não quer dizer que a 

migração e acesso legal a todas as regiões também viva esta realidade. O estudo sobre o 

fenômeno migratório ganha destaque e relevância para aqueles que querem entender 

melhor o mundo nos dias de hoje. O conceito de migração envolve como referência no 

mínimo duas sociedades, além das especificidades dos grupos de imigrantes, cada um 

com sua história particular.  

 Alguns dados nos ajudam a visualizar melhor o fenômeno migratório mundial. A 

Organização Internacional para as Migrações (OIM) apontava que havia no mundo em 

1990, 90 milhões de migrantes; em 2000, 2,9% da população mundial eram migrantes, 

cerca de 175 milhões; estima-se que esse número se aproxime hoje de 214 milhões, ou 

3,1% da população mundial. A OIM diz que o número de migrantes constituiria o 

quinto país mais populoso do mundo e que as mulheres representam 49% deste 

número
1
. 

 Em tempos de globalização, encontra-se liberdade para os fluxos dos capitais, ao 

mesmo tempo em que permanecem as restrições e barreiras políticas discriminatórias 

para a circulação das pessoas. “As restrições ao livre movimento das pessoas são apenas 

uma das inconsistências que se registram hoje na aplicação do atual modelo hegemônico 

de desenvolvimento e que ameaçam seu êxito. As migrações apresentam vantagens e 

desvantagens tanto para os países de origem como para os de destino” (BASSEGIO, 

2005: 9).  

                                                                        
1 Dados obtidos no site oficial da OIM: http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-
figures/lang/en em 16.08.12 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en
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 De acordo com relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

principal causa do crescente fenômeno migratório no mundo atual é o fato de que “a 

globalização não gerou postos de trabalho nos países de origem. Esse processo criou um 

traço estrutural na economia mundial: a desigualdade. Além de concentrar ainda mais a 

riqueza, conduz à deterioração das condições de vida e ao deslocamento humano” 

(BASSEGIO, 2005: 12).   

 As migrações acabam por expor a crescente desigualdade econômica e social 

entre as nações e tornam-se por vezes uma resposta às necessidades de demanda dos 

países industrializados por mão-de-obra barata e sem qualificação.  

 A tendência do aumento das migrações internacionais dos países pobres para os 

ricos é resultante de uma concentração de riqueza, saber e bens cada vez maiores que 

produz uma falta de perspectiva de um futuro melhor para os trabalhadores desses 

países.   

 Não apenas o desemprego, mas a dificuldade de competir profissional e 

economicamente em seu país e para além dele, são fatores que contribuem para a 

migração em busca de uma melhor qualidade de vida, assim como as dificuldades para 

suprir as necessidades básicas de sua família (alimentação, moradia, educação, saúde).  

Resumindo, os migrantes são obrigados a deixar sua terra em busca de uma vida melhor 

em outros lugares ou países. Na história do Brasil, podemos dizer que os interesses 

econômicos das elites dominantes estiveram nos bastidores das grandes migrações. É o 

que vemos quando os nordestinos vieram para a região Sul e Sudeste em resposta aos 

interesses da indústria, ou quando os imigrantes europeus vieram substituir a cara mão-

de-obra escrava, entre outros.  

 A identidade individual e social do migrante é definida por situações reais e 

particulares. O migrante vive na figura de trabalhador condições históricas resultantes 

de processos de violência e expropriação. Por outro lado, sua realidade social é definida 

pelos laços que o caracterizam como parte de um determinado espaço social e cultural:  

 

Essas duas perspectivas conduzem a reflexões, segundo as quais, 
os fatores econômicos não são os únicos a ser considerados na 
análise da migração e dos migrantes. Dessa forma, os que partem 
fazem parte do conjunto dos que ficam. Partir e ficar são faces de 
uma mesma realidade social, que, embora dividida no espaço, 
acha-se unida no tempo. Tempo de partir para uns é, 
simultaneamente, tempo de ficar para outros. Portanto, produz-
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se uma simbiose entre o tempo uno, cindido em dois espaços 
(SILVA, M. 2005: 53-54). 

 

 O Serviço Pastoral dos Migrantes
2
 (SPM) da igreja católica promoveu o 

seminário “Novas formas de discriminação e alternativas de resistência dos migrantes” 

no III Fórum Social Mundial (Porto Alegre, 2003); logo na apresentação do livro 

resultante destes trabalhos, Dom André de Witte afirma que “uma compreensão das 

migrações no mundo atual exige uma profunda radiografia, que mostre os mecanismos 

da globalização excludente, com suas relações desiguais de mercado, com o 

endividamento das nações e com as imposições de áreas de livre-comércio” (WITTE, 

2004: 6). 

 Para Valentini (2005: 17) “a dimensão ética é indispensável para fundamentar 

adequadamente a consistência humana do fenômeno migratório”.  Em seguida diz que 

as migrações “fazem parte integrante do próprio fenômeno humano, são inerentes à 

história humana, são indispensáveis tanto para compreender o passado como para 

projetar o futuro da humanidade”.  

 Martine (2005: 37) aponta que:  

 

para atuar sobre as migrações internacionais, no século XXI, é 
preciso entender como a globalização afeta os deslocamentos de 
população no espaço. (...) O migrante vive num mundo em que a 
globalização dispensa fronteiras, diariamente muda parâmetros, 
ostenta luxos, esbanja informações, estimula consumos, gera 
sonhos e, finalmente, cria expectativas de uma vida melhor. 

 

 O Brasil vive uma nova onda migratória a partir da década de 1950. Acordos 

bilaterais com a Bolívia e Peru permitiram o ingresso de estudantes desses países que 

vinham para se especializar. A partir das décadas de 1960 e 1970 são os fatores políticos 

e econômicos que intensificam essa situação.  

 As portas para o debate acerca da imigração internacional é reaberto no Brasil 

nas últimas décadas do final do século XX. “Em um primeiro momento, tratou-se de 

focalizar o país como emissor de população para países desenvolvidos, e foi justamente 

nesse contexto que a imigração boliviana foi decisiva para o reconhecimento da 

                                                                        
2 Com sede na cidade de São Paulo, foi oficialmente organizado em 1986, inspirada pela Campanha da 
Fraternidade de 1980, voltada para os migrantes com o lema “Para onde vais?”, faz parte da Pastoral Social da 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e tem por objetivo articular e organizar os migrantes e 
imigrantes, em âmbito local e nacional, bem como promover os grupos que vivem o drama da migração 
forçada. Composto por três setores, Migrantes Temporários, Migrantes Urbanos e Imigrantes. Blog oficial: 
http://spmigrantes.wordpress.com/  

http://spmigrantes.wordpress.com/
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sociedade brasileira também como receptora de novos contingentes de imigrantes” 

(BAENINGER, 2012: 7). 

 

Metodologia e Objetivos da Pesquisa  

 

 Esta pesquisa tem como objetivo apontar o impacto da religião em um grupo de 

migrantes bolivianos que ao se estabelecerem em São Paulo, organizaram uma 

comunidade evangélica batista na região do Pari - Primera Iglesia Bautista Hispana de 

Brasil.  

 Queremos, consequentemente, apontar o que leva ao processo de adesão (e 

permanência) de seus membros. Para isto, estabelecemos como objetivos específicos:  

 

 Conhecer o início desta igreja e buscar explicar por que ela se estabelece na 

região do Pari;  

 Traçar o perfil socioeconômico de seus membros;  

 Entender as redes de relações entre os membros desta comunidade evangélica de 

migrantes. Estudaremos o impacto e a importância nessas redes da cultura de origem do 

migrante;  

 Identificar o perfil migratório com relação à origem rural ou urbana do indivíduo 

para poder avaliar o impacto dessa transição para uma cultura urbana e intensa como a 

da cidade de São Paulo e como eles lidam com esta mudança;  

 Verificar se a identidade do indivíduo (e do grupo) é reformulada ou reforçada 

quando se vive na situação de migrante;  

 Identificar qual o papel e impacto da religião na vida dos migrantes nesta nova 

realidade numa cidade como São Paulo. 

 Para alcançar os objetivos citados acima, fizemos uso de uma série de 

ferramentas metodológicas descritas a seguir.  

 Primeiramente, levantamos algumas fontes que nos forneceram informações 

sobre o perfil migratório (de estrangeiros) na cidade de São Paulo. O Centro de Estudos 

Migratórios (CEM
3
), fundado em 1969, que integra a Federação dos Centros de Estudos 

Migratórios João Batista Scalabrini e que congrega outros Centros de Estudos da 
                                                                        
3 O Centro de Estudos Migratório, coincidentemente utiliza a mesma abreviação (CEM) do “Centro de 
Estudos da Metrópole”, que desenvolve estudos avançados sobre temas relacionados às transformações 
sociais, econômicas e políticas das metrópoles contemporâneas – www.centrodametropole.org.br. Para esta 
pesquisa, sempre que a abreviatura CEM surgir no texto irá referir-se ao Centro de Estudos Migratório.  

http://www.centrodametropole.org.br/
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Congregação, presentes em vários países (São Paulo, Nova York, Paris, Roma, Buenos 

Aires, Manila e Basileia), foi uma referência essencial.  A partir de 1998, o CEM 

organizou um banco de dados referente ao público atendido pela Casa do Migrante. 

Desde 1991 mantém parceria com o Laboratório de Geografia Urbana do Departamento 

de Geografia da USP (LABUR-FFLCH/USP), onde há um grupo de estudos de 

migrações. O CEM publica desde 1988 a revista “Travessia - revista do migrante” que 

foi fonte importante da pesquisa - seus editores recebem artigos e contribuições de 

diversos estudiosos dos migrantes.  

 O Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos de Buenos Aires (CEMLA) 

publica a revista “Estudios Migratorios Latino Americano”, que também nos ajudou 

como fonte para levantamento de alguns dados, assim como a “Revista de Estudos 

Populacionais” publicado pelo Núcleo de Estudos Populacionais (NEPO) da 

UNICAMP.   

 Alguns dados e micro-dados do Censo 2000 e 2010 (IBGE) nos ajudaram a 

alicerçar as informações sobre migrantes no Brasil e na cidade de São Paulo. Outros 

dados do Consulado boliviano, Serviço Pastoral dos Migrantes e suas publicações
4
, 

informações nos sites do Ministério da Justiça
5
, Ministério do Trabalho, Polícia Federal 

(sobre entrada de imigrantes em São Paulo e vistos de trabalho aprovados e negados) 

ajudaram a traçar um panorama da realidade dos imigrantes na cidade de São Paulo 

quanto ao perfil, realidade social e econômica, questão do emprego entre os estrangeiros 

(bolivianos).  

 Aplicamos um questionário fechado (Anexo-A) em julho de 2012 com 30 

pessoas da igreja, homens e mulheres, com idade a partir de 18 anos, o que representa 

aproximadamente 20% do total do grupo. As perguntas nos ajudaram a traçar o perfil 

sócio-econômico destes indivíduos e familiares, além de identificar os motivos de suas 

vindas para São Paulo e sua adesão a esta igreja.  

 Realizamos entrevistas semiestruturadas (Anexo-B) com 6 membros, sendo que 

2 deles são seus membros-fundadores – a entrevista com o pastor Guilhermo foi em 

março de 2012 e a entrevista com Moissés em julho de 2012 - o que nos ajudou a 

compreender a história do início deste trabalho e sua trajetória até o momento atual, sua 

estrutura organizacional, suas ações e cuidados na vida dos membros. As demais 

                                                                        
4 Relatórios do Centro Estudos Migratórios, Revista Travessia (revista do migrante), Revista Interdisciplinar 
da Mobilidade Humana; 
5 Algumas informações do Guia prático para orientação a estrangeiros no Brasil, publicado pelo Ministério da Justiça 
também será útil na estruturação de algumas observações sobre a adaptação do imigrante no Brasil.  
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entrevistas foram realizadas em julho de 2012 e também ofereceram ferramentas para 

identificarmos a trajetória destes imigrantes bolivianos e o impacto da religião no dia-a-

dia de suas vidas neste novo contexto de inserção na sociedade brasileira.  

 Os primeiros contatos com a liderança da PIBHB aconteceram em agosto de 

2011 e a partir de então realizamos observação participante diretamente em algumas 

reuniões de culto aos domingos pela manhã. Isso permitiu fazer uma descrição da 

liturgia dessas reuniões, apontar outras atividades que são realizadas durante a semana, 

estreitar vínculos com os membros (o que facilitou a ganhar confiança deles no 

momento da aplicação do questionário e seleção das pessoas para a entrevista). A 

observação em campo ajudou a obter uma melhor compreensão dos dados levantados e 

da teoria estudada. 

 Deste modo, a partir da metodologia de pesquisa que adotamos, as informações 

coletadas foram organizadas e analisadas em três capítulos:  

 No primeiro deles, O perfil dos migrantes para a cidade de São Paulo, 

apresentamos uma visão geral do fenômeno migratório no Brasil e na Bolívia para 

entender o perfil migratório de bolivianos na cidade de São Paulo; destacamos alguns 

dos estudos e dados sobre migração boliviana na cidade e no bairro do Pari, apontando 

aspectos de ordem histórica, social e econômica, além de dados estatísticos.  

 No segundo capítulo, Surgimento da Primera Iglesia Bautista Hispana de Brasil 

e perfil de seus seguidores, buscamos identificar o que leva o migrante a aderir (e 

desejar permanecer) nesta comunidade. Apontamos os dados sócio-econômicos 

levantados através dos questionários aplicados com 30 membros da comunidade e 

buscamos traçar um perfil de seus membros. 

 No terceiro capítulo, Aspectos da cultura de origem de uma igreja de migrantes, 

examinamos algumas entrevistas realizadas com os membros da igreja e buscamos 

identificar as questões comuns e distintas que levaram cada um deles a migrarem para a 

cidade de São Paulo e aderir e permanecer a esta igreja. Ao observar as práticas 

pastorais no dia-a-dia da comunidade, tentamos apontar como estas atividades agregam 

na vida de seus membros o sentido de pertencimento ao grupo, cuidado, integração e 

suas dificuldades.  
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CAPÍTULO 1 

O PERFIL DOS MIGRANTES PARA  

A CIDADE DE SÃO PAULO 
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“Os migrantes são profetas de mudanças”.  

Dom Luiz Demétrio Valentini  

 

 

 Neste capítulo, faremos uma introdução sobre o fenômeno migratório no Brasil e 

na Bolívia como pano de fundo necessário para compreender a situação da migração 

boliviana na cidade de São Paulo e particularmente no bairro do Pari, onde está 

localizada a Primera Iglesia Bautista Hispana de Brasil (PIBHB), comunidade que é 

objeto de nossa pesquisa. Este capítulo leva em consideração aspectos de ordem 

histórica, social, econômica e cultural, além de dados estatísticos.  

 

 

1.1. O Brasil e o fenômeno migratório 

 

 Compreender o fenômeno migratório nos dias de hoje exige discutir 

minimamente a engrenagem de uma globalização que impõe suas relações desiguais de 

mercado e de um capital que concentra-se para as minorias.  

 As migrações expõe uma desigualdade econômica e social injusta no mundo. As 

restrições e discriminações sofridas pelos migrantes estão em níveis alarmantes. Ao 

avaliar os processos das migrações na atualidade e o cenário delas no Brasil, Bassegio 

(2003: 57) destaca que:  

 

Ao longo da história do Brasil, as migrações caracterizaram-se 
não como movimentos espontâneos, mas como movimentos 
compulsórios. Foi assim com os deslocamentos indígenas para o 
interior do País, obrigados a deixar o litoral, onde, segundo sua 
crença, era o paraíso. Com os negros não foi diferente. Milhões 
de africanos foram obrigados a migrar para o Brasil e trabalhar 
em regime de escravidão. O mesmo se passou com os 
nordestinos que, não tendo perspectivas de melhores condições 
de vida no Nordeste, migraram compulsoriamente para o Sudeste 
e Sul. Podemos constatar também o fenômeno de migrações 
forçadas na atualidade. Centenas de milhares de brasileiros 
deixam o país em busca de melhores condições de vida no 
exterior. A migração, portanto, ao longo da história do Brasil, 
tem sido um fenômeno compulsório: os migrantes são obrigados 
a deixar sua terra em busca de uma vida melhor em outros 
lugares ou países. Os interesses econômicos das elites 
dominantes sempre estiveram por trás das grandes migrações. É 
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o caso dos imigrantes europeus que vieram para o Brasil com o 
objetivo de substituir os escravos, que constituíam mão-de-obra 
muito cara; igualmente, o caso dos nordestinos, que vieram para 
o Sudeste e Sul a fim de atender aos interesses da indústria. No 
âmbito mundial, na era da globalização, os deslocamentos de um 
país para outro seguem a mesma lógica. 

 

 Ainda sobre esta lógica da desigualdade econômica provocada pela crise da 

sociedade do trabalho, Heidemann (2004: 28) aponta que: 

 

de um lado, o ímpeto do capital de valorizar toda a força de 
trabalho não-rentável se cansou; de outro, milhões e milhões de 
“supérfluos” desenvolvem seu ímpeto de migrar para os centros 
que provocaram sua miséria. Para onde os migrantes vão, porém, 
sempre encontram as mesmas consequências do terror da 
economia. É sempre bom lembrar que hoje existem mais 
migrantes circulando no mundo do que nas grandes ondas 
migratórias do século XIX, o século do “fazer a América”. São 
refugiados da miséria, de guerras, de pressões políticas, de 
catástrofes naturais (muitas socialmente provocadas) e do 
desenvolvimento (vítimas de “elefantes brancos”, como 
barragens etc.). Cerca de 10% da população mundial, enfim, 
migra atualmente para se salvar dos pavores econômicos e de 
suas consequências. Desemprego em massa e pauperização 
tornaram-se condição estrutural do mundo contemporâneo. Os 
migrantes não constituem mais um “exército industrial de 
reserva”, mas, sim, integram um “lixo social” de difícil reciclagem 
humanística. 

 

O Brasil tem se configurado nos últimos 30 anos como área de expansão das 

migrações latino-americanas (BAENINGER, 2012). Merece atenção o fato de que 

dentre os países da região, apesar de apresentar baixa proporção de migrantes intra-

regionais no total de seus estrangeiros, o país tem o quarto maior número de 

estrangeiros nascidos na América Latina e Caribe (118.825 pessoas)
6
.  

No caso das migrações bolivianas, acordos bilaterais entre o Brasil e alguns 

países da América Latina a partir dos anos 1950, permitiram a vinda de estudantes para 

se especializarem. Nos anos 1960 e 1970 as migrações se intensificaram tanto por 

razões políticas quanto econômicas. 

 

Essa mudança no fluxo imigratório pode ser atribuída, entre 
outras coisas, pela presença maciça de regimes militares na região 

                                                                        
6 BAENINGER, Rosana. O Brasil na rota das migrações latino-americanas. In: Imigração Boliviana no Brasil. São 
Paulo: Unicamp, 2012, p.12. 
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e ao bom desenvolvimento da economia brasileira em relação aos 
outros países da América Latina (Silva, 2008). Os fluxos 
imigratórios latino-americanos se destinaram, principalmente, 
para duas áreas: as regiões de fronteiras e as regiões 
metropolitanas (Patarra, 2002), em especial São Paulo e Rio de 
Janeiro. (OLIVEIRA e BAENINGER, 2012: 179).   

 

 Podemos dizer que o perfil dos imigrados no Brasil sofre uma mudança a partir 

dos anos 1980, já que o motivo das migrações não é mais em decorrência de uma  

perseguição política, o que acabava por envolver um perfil de migrante com maior grau 

de escolaridade, mas agora, pelo contrário, pessoas também com baixa escolaridade 

migram à procura de emprego e sobrevivência.  Silva (2005: 15-16) nos lembra que:     

 

É neste contexto que se inserem os imigrantes bolivianos, cujos 
fluxos migratórios se intensificaram a partir da segunda metade 
da década de 1980. É bom lembrar, porém, que parte destes 
imigrantes antes de chegar ao Brasil já havia passado por um 
processo de migração interna, ou seja, em direção a alguns 
centros urbanos mais importantes, entre eles La Paz, 
Cochabamba e Santa Cruz de La Sierra. As causas desse êxodo 
rural são semelhantes às de outros países latino-americanos, ou 
seja, a concentração da terra, falta de políticas agrícolas que 
estimulem o pequeno produtor, a mecanização, a monocultura, 
desastres naturais, entre outras. No caso boliviano, entretanto, a 
queda dos preços dos minerais no mercado internacional, o baixo 
nível de industrialização da economia e a falta de uma política 
voltada para o pequeno produtor tem sido os fatores que 
estimulam a emigração de milhares de bolivianos(as). 

 

 Observe a tabela do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com o número de 

autorizações concedidas a estrangeiros pelo CNIg (Conselho Nacional de Imigração) 

por país de 2006 a 2010
7
:  

 

Tabela 1 – Número de autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros pelo 

CNIg (Conselho Nacional de Imigração) por país de 2006 a 2010 

 

                                                                        
7 Situação em 31 de dezembro de 2010: 
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012ED8D5E5BC3A68/4%20-
%20Autorizações%20Concedidas%20a%20Estrangeiros%20por%20País.pdf 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012ED8D5E5BC3A68/4%20-%20Autorizações%20Concedidas%20a%20Estrangeiros%20por%20País.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012ED8D5E5BC3A68/4%20-%20Autorizações%20Concedidas%20a%20Estrangeiros%20por%20País.pdf
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 Ao observarmos a tabela acima, perceberemos que a situação daqueles que 

migram com visto de trabalho e a realidade do número de migrantes bolivianos 

presentes no Brasil tem uma enorme diferença. Talvez a situação de indocumentação e 

irregularidade (OLIVEIRA e BAENINGER, 2012) entre eles seja a razão da dificuldade 

em estabelecer um número mais realista e aproximado de imigrantes bolivianos no país.  

 Chama a atenção também a colocação em que aparece os migrantes bolivianos 

em comparação com os outros países da América Sul citadas na tabela. Com relação ao 

ano de 2010, entre os 32 países citados, o primeiro deles da América do Sul a se 

destacar em número de autorizações de trabalho concedidas pelo CNI é a Colômbia (9° 

lugar), seguida da Argentina (10°), Peru (11°), Venezuela (12°), logo após, saltando 

para o 17° lugar aparece o Chile, só então, em 21° lugar é que aparece a Bolívia, sendo 

que apenas Paraguai (22°) e Equador (27°) são citados posteriormente. Isso realmente 
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não corresponde com a presença marcante que os trabalhadores migrantes bolivianos 

têm no mercado de trabalho brasileiro entre os demais estrangeiros, mas, ressalta a 

questão da indocumentação e situação irregular de grande parte destes migrantes em 

território brasileiro.  

 

 

1.2. A Bolívia e o fenômeno migratório 

 

 

 A Bolívia passou por transformações econômicas a partir dos anos 1980 que 

colaboraram para o aumento das emigrações em seu país. A sua principal atividade 

econômica, o setor mineiro, passou por uma crise que afetou o mercado de trabalho. 

Além disso, houve uma reforma agrária que intensificou o movimento de evasão do 

campo rumo às cidades, mas que não promoveu um movimento de urbanização que 

gerasse estabilidade de trabalho e industrialização (SILVA, Carlos Freire, 2009: 6).  

 Foi neste período que a população urbana passa a ser maior do que a população 

rural, mas com os altos índices de desemprego e instabilidade econômica, muitos 

bolivianos passam a emigrar do país. De acordo com dados do Ministério das Relações 

Exteriores da Bolívia, estima-se que 20% da população viva no exterior, seriam 8 

milhões de habitantes e 2 milhões de migrantes em todo o mundo. Essa situação ganhou 

destaque até mesmo em um discurso do presidente Evo Morales na edição 

comemorativa dos 50 anos da imigração boliviana para São Paulo da revista do Centro 

Pastoral do Migrante:  

 

 Mas de la mitad de los bolivianos tenemos algún familiar que vive 
en el estranjero, sabemos que ustedes son reconocidos por su 
honestidade u por su trabajo por eso quiero expressar mi 
máximo reconocimiento y mi admiración por el trabajo de 
ustedes, gracias bolivianas y bolivianos compatriotas por llevar 
con orgulho, con valentia, con dignidade el nombre de nuestra 
querida tierra, no duden de nuestro esfuerzo, desde Bolivia 
seguiremos trabajando, luchando para que sus derechos se 
reconozcan en todo el mundo queridos hermanas y hermanos.8  

  

 

Mapa 1 – Território da Bolívia por departamentos  
                                                                        
8 Citado na Revista Travessia, CEM, Janeiro-Abril 2009, p.11. 
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(Fonte: www.sabertudo.net) 

 

  

 Dos membros da PIBHB, observamos através de questionários aplicados com 

20% deles (30 pessoas), de que 63,3% (19) informaram morar em região urbana na 

Bolívia antes de migrarem ao Brasil e outros 23,3% (7) virem de área rural, apenas 4 

pessoas não responderam. Com relação a local de nascimento e região que moravam na 

Bolívia, de 30 pessoas, apenas 1 era peruana, da cidade de Huancavelica, e se integrou a 

igreja ao migrar para São Paulo e conhecer a comunidade no Brasil. As outras 29, 

podemos afirmar que houve apenas 1 situação de migração interna, apenas uma delas 

citou que nasceu na região de Oruro e mudou-se para a La Paz após alguns anos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Local de origem por região na Bolívia 
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 Do grupo, se somarmos aqueles que vieram das regiões de La Paz (onde o 

governo tem sua sede), Cochabamba (terceira maior cidade do país) e Santa Cruz (maior 

cidade e departamento da Bolívia), isto representaria 87% (26) dos entrevistados e 

confirma essa situação de que a migração parte principalmente desse perfil de 

moradores da população dos grandes centros urbanos. 

 

 

1.3. O Estado de São Paulo e o fenômeno migratório 

 

 

 O Censo de 1991 apontava o Estado de São Paulo como o principal receptor de 

imigrantes, destacando os latino-americanos – a América do Sul representava 44% do 

total de estrangeiros no Brasil e em 1990 havia 1,1 milhões de estrangeiros no país, que 

representava 6,2% da população (OLIVEIRA e BAENINGER, 2012: 179-180).  

 Xavier (2012: 117) afirma que já no ano 2000:  

    

o Estado de São Paulo concentrava 50,1% dos bolivianos 
residentes no país. Dentro do estado, a RMSP concentrava 44% 
dos bolivianos, e o seu município-sede 38% do total residentes 
no país em 2000, calculados em 8.910 de acordo com o Censo – 
número que certamente não expressa a verdadeira presença de 
bolivianos no espaço metropolitano.  
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 Este gráfico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
9
 (IPEA) nos ajuda a 

compreender as diferentes inserções na sociedade paulistana, dividindo os moradores da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em grupos de nativos de diferentes estados 

brasileiros, incluindo a porcentagem de estrangeiros: 

 

Gráfico 2 - Distribuição percentual da população de 30 a 60 anos de idade, 

residente na RMSP, por naturalidade: 

 

 

 

 

 Em 2 de julho de 2009 o governo publica a Lei nº 11.961, conhecida como Lei 

de Anistia Migratória
10

, para facilitar a regularização definitiva de estrangeiros no Brasil 

-trata sobre a residência provisória para o estrangeiro em situação irregular no território 

nacional – e de acordo com dados do Ministério da Justiça brasileiro, entre 2009 e o 

primeiro semestre de 2011 (em apenas 2 anos), 44.878 estrangeiros foram registrados 

para receber a anistia. Dos que regularizaram a permanência no Brasil destaca-se que 

4.972 eram peruanos, 5.811 chineses e 18.004 eram bolivianos, sendo o maior 

contingente.  

                                                                        
9 Divulgado em outubro de 2011: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111006_comunicadoipea115.pdf  
10 Mais detalhes para acesso completo à lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L11961.htm  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm
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 Em reportagem
11

 ao site R7 da Rede Record de Televisão, o cônsul geral da 

Bolívia em São Paulo, Jaime Valdivia Almanza, diz que “a estimativa é de que, 

atualmente, existam mais de 350 mil bolivianos em todo o país. Deste total, 75% estão 

em São Paulo. Os números mostram que os bolivianos são, hoje, a comunidade que 

mais cresce no Estado”. 

 Para a Organização Internacional para as Migrações (OIM), órgão ligado à 

Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que 20% da população boliviana 

viva fora de seu país atualmente
12

. 

 O MTE divulgou recentemente o número de autorizações oficiais concedidas a 

estrangeiros pelo CNIg (Conselho Nacional de Imigração) por país de 2008 a 2011
13

:  

 

Tabela 2 – Número de autorizações concedidas a estrangeiros pelo CNIg no Estado 

de São Paulo por país de origem de 2008 a 2011 

 

              2008                           2009                             2010                           2011    

 

 

 Ao observarmos a tabela acima surge a pergunta, onde estão os bolivianos no 

Estado? Eles nem aparecem em destaque nos dados levantados. Novamente, a situação 

de indocumentados e em situação irregular no país difere da realidade e dificulta 

apontar com precisão o tamanho deste grupo e do problema.  

 

                                                                        
11 Publicado no site em 19/08/2011, acesso pelo link http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/bolivianos-
sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html   
12 Para mais informações, acesse http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp  
13 Situação em 30 de setembro de 2011: 
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D33EF459C013465B21F3F1999/Autorizações%20concedidas
%20a%20estrangeiros%20por%20UF%20-%20pais%20de%20origem%20em%202011.pdf 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html
http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D33EF459C013465B21F3F1999/Autorizações%20concedidas%20a%20estrangeiros%20por%20UF%20-%20pais%20de%20origem%20em%202011.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D33EF459C013465B21F3F1999/Autorizações%20concedidas%20a%20estrangeiros%20por%20UF%20-%20pais%20de%20origem%20em%202011.pdf
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1.4. A cidade de São Paulo na rota das migrações 

  

A cidade de São Paulo recebe migrantes de todas as regiões do Brasil e do 

mundo, mas a presença boliviana ganha destaque e importância no cotidiano por 

estarem presentes praticamente em todas as regiões, além de sua contribuição cultural e 

econômica.  

Estimativas extraoficiais falam de 100 mil bolivianos vivendo na cidade, em sua 

maioria jovens, de baixa escolaridade, empregados na indústria do vestuário. Há fontes 

que chegam a mencionar um total de 200 mil.
14

 

Matéria publicada no site do jornal O Estado de São Paulo, fala a respeito do 

crescimento do número de migrantes ao Brasil nos últimos anos, o texto destaca que em 

2004, a PF havia cadastrado 4.594 argentinos, bolivianos, uruguaios e paraguaios. Em 

2007, 11.252, um aumento de 144% em quatro anos. Paulo Sérgio Almeida, então 

coordenador geral de Migração do Ministério do Trabalho, destaca que a nova fase de 

estabilidade e de crescimento da economia brasileira explica, em parte, a razão desse 

crescimento. O jornal ainda menciona que:  

 

outros motivos citados por especialistas no tema para o aumento 
nos números são a desvalorização do peso argentino (destino 
importante de imigrantes regionais) e a decisão da Espanha de 
endurecer o controle de suas fronteiras, o que deslocou a rota de 
muitos latino-americanos para o Brasil. Além disso, o Brasil 
assinou recentemente um acordo de regularização de imigrantes 
com a Bolívia e outro que permite que argentinos e uruguaios 
trabalhem no país15. 

 

Esta pesquisa pretende justamente olhar para a questão da migração boliviana na 

cidade de São Paulo, destacando o impacto da religião neste grupo. Nosso objeto de 

estudo é uma comunidade de bolivianos evangélica (batista) na cidade de São Paulo: 

Primera Iglesia Bautista Hispana de Brasil (PIBHB), igreja de língua hispana 

estabelecida na região do Pari. A igreja completou 25 anos de sua fundação em 2012 

(fundada em 10 de maio de 1987, celebraram recentemente o seu Jubileu de Prata), o 

que reforça a solidez desta comunidade e sua importância para os bolivianos.  

                                                                        
14 Citado em texto publicado pelos pesquisadores Renato Cymbalista e Iara Rolnik Xavier e mencionado no 
site http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5208328,00.html  
15 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-numero-de-imigrantes-em-busca-do-sonho-
brasileiro,146669,0.htm  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5208328,00.html
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-numero-de-imigrantes-em-busca-do-sonho-brasileiro,146669,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-numero-de-imigrantes-em-busca-do-sonho-brasileiro,146669,0.htm
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De acordo com a tabela de dados demográficos dos distritos pertencentes às 

subprefeituras na cidade de São Paulo, com relação ao bairro do Pari podemos 

destacar
16

:  

 

Tabela 3 – Dados demográficos do bairro do Pari 

Subprefeituras Distritos 
Área 

(km²) 

População 

(1996) 

População 

(2000) 

População 

(2010) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab/km²) 

Mooca  Pari 2.71 17.491 14.877 17.299 4,789.44 

 

 

Pari é um bairro situado na região central e a nordeste do chamado Centro 

Histórico da Capital e integra a Subprefeitura da Mooca. Trata-se de um dos menores 

distritos da Capital, abrangendo o bairro do Canindé, o Shopping D, além da sede do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-SP).  

 

Localizado na convergência dos dois rios historicamente mais 
importantes de São Paulo, o Tietê e o Tamanduateí, o Pari é o 
ponto de convergência entre a zona leste, a zona norte e o 
centro. Foi também, ao longo do século XX, foco de 
convergência dos vários povos que imigraram para São Paulo. 
Primeiro, os alemães – fundadores do Clube dos Alemães, mais 
tarde a Associação Portuguesa de Desportos – depois os italianos 
e portugueses, seguidos pelos sírios e libaneses. Há cerca de 40 
anos chegaram os nordestinos, e há 20 os coreanos. De cinco 
anos para cá vieram os bolivianos (Freitas, 2012: 159). 

 

Apesar de ser um distrito relativamente pequeno, suas ruas são largas e 

asfaltadas, sendo que algumas possuem canteiro central com vegetação. Por ocupar a 

várzea do Rio Tietê, é um bairro quase inteiro plano, sendo predominantes as casas, 

prédios pequenos (de dois ou três andares), além de vários galpões e garagens de 

ônibus. 

Como aponta um estudo do IPEA
17

 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

alguns dados que podemos destacar sobre a cidade de São Paulo e que chamam a 

                                                                        
16 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/ind
ex.php?p=12758 – acesso realizado em 21/02/12.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758
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atenção sobre a necessidade de estudos que enfoquem a questão de migração em sua 

região metropolitana: 

 é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina; 

 é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o 

hemisfério sul; 

 é também a cidade brasileira mais influente no cenário global, a sexta maior 

cidade do planeta e sua região metropolitana, com 19 milhões de habitantes, 

é a quarta maior aglomeração urbana do mundo. 

Sidney Silva (2005: 1) comenta que:  

 

cruzar fronteiras tornou-se um ato comum no mundo 
contemporâneo, em razão das múltiplas opções de mobilidade 
colocadas à disposição dos viajantes. Entretanto, há uma grande 
diferença entre aqueles que o fazem na condição de turistas e os 
que migram em busca de uma vida melhor, enfrentando barreiras 
jurídicas, exploração de sua mão-de-obra, discriminação, entre 
outros desafios.   

 

Há diversas maneiras de abordar a questão migratória, pode ser por sua 

dimensão ética, social e econômica, entre outras.  

Valentini (2005: 5) diz que se “quisermos entender o mundo de hoje, não 

podemos prescindir da realidade das migrações. Toda vez que se desencadeia um novo 

fluxo migratório intenso, é sintoma de grandes transformações, já em andamento ou 

próximas a acontecer”. 

Daí a importância também em abordar a questão do ponto de vista do impacto da 

religião na vida desse grupo de migrantes bolivianos, destacando um dos maiores 

grupos étnicos presentes nesta região.  

 Uma cidade cosmopolita como São Paulo viabiliza a existência de igrejas com 

imigrantes (étnicas) e justamente estes bolivianos, neste processo de mudança e 

adaptação a uma nova cultura, organizam uma igreja que reforça a identidade deste 

grupo de origem (étnico) e consequentemente, viabiliza a adesão de outros migrantes 

que chegam à cidade no dia-a-dia repetindo este processo de adesão e permanência.  

Bassegio (2005: 10) aponta que “o imigrante se encontra na condição de „não-

ser‟ e „ainda-não-ser‟, de estar em um „não-lugar‟, na fronteira, procurando uma 

                                                                                                                                                                                                                  
17 Dados divulgados pelo IPEA em seu informativo sobre “Perfil dos imigrantes em São Paulo” 
(Comunicados IPEA, n.115), com data de 06 de outubro de 2011, p.12.  
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comunidade, mas frequentemente a situação os obriga a ficar em guetos, sempre em 

busca de sua „casa‟”.  

Augé (1994) define os chamados “não-lugares” como “um espaço de passagem 

incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade. (...) Outra característica destacada 

pelo autor dos não-lugares é que estes são permeados de pessoas em trânsito. São 

espaços de ninguém, não geradores de identidade. Lá, você ou eu, não importa, somos 

apenas mais um”
18

.  

Para os migrantes de origem bolivianos os traços culturais indígenas são muito 

marcantes – terra, campo, cultura. Ao se mudarem para um contexto urbano, de uma 

cidade metropolitana como São Paulo, a igreja passa a ser um espaço de acolhida. Daí a 

necessidade de procurar identificar de quais regiões da Bolívia procedem os migrantes 

em questão e verificar quais são os vínculos sociais, redes associativas que se formam a 

partir deste novo convívio, assim como verificar se o domínio da língua, português, 

espanhol e/ou demais dialetos, por exemplo, cumpre alguma função no sentimento de 

pertença ao grupo.   

 Precisamos saber se o membro desta comunidade pertencia a algum grupo 

religioso ou se passou a pertencer após a mudança para São Paulo. A existência de uma 

segunda geração nessa comunidade permite discutir se o processo de adesão (e 

permanência) nela se dá pela convicção de uma experiência de conversão, pela 

transmissão das tradições (RIVERA: 2010) ou haveria outro motivo para isto. 

 Esta comunidade é vinculada a denominação Batista e é importante verificar 

como os Batistas veem essa igreja de imigrantes e quais vínculos existem (ou não) entre 

eles e a denominação.    

 É preciso (re)pensar o papel da religião nos processos migratórios. É importante 

saber se a religião contribui para sua decisão de permanecer em São Paulo e não 

retornar ao seu local de origem, e se ela cumpre algum papel de melhoria naquilo que 

vieram buscar.   

Iremos abordar este contexto de mudança (migração) e qual o impacto da cultura 

de origem dessas pessoas na prática religiosa. 

 

O interesse pela relação entre cultura, religião e identidade 
justifica-se pelo fato de que esta última é uma questão 
fundamental no processo de transmissão religiosa. A teoria 

                                                                        
18 Citado por João Luis Binde em sua resenha sobre o livro de Marc Augé, publicada na revista Antropos, 
vol.2, 2008, p.122-123.  
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clássica da religião demonstra que a reconstrução da identidade 
do prosélito tem consequências importantes sobre sua visão do 
mundo. A instrumentalização do conceito de identidade religiosa 
responderá a pergunta sobre sua pertinência num campo 
religioso plural e cada vez mais carente de centros reguladores 
das crenças, dos crentes e do próprio fato de crer (RIVERA , 
2001: 196).  

 

 

1.5. A cidade de São Paulo e os bolivianos  

 

 

 Há toda uma escola de pensamento que aborda os temas da sociologia urbana e a 

relação entre migrantes e as cidades, como exemplo, a Escola de Chicago
19

. Assim, 

além de refletir sobre a migração na cidade e as transformações urbanas (XAVIER, 

2012) decorrentes disso, acrescentamos em nossa pesquisa a relação com a religião.  

 Encontramos bolivianos em quase todas as regiões da cidade. Silva (2012: 20) 

destaca que sua presença está consolidada e comenta que: 

  

São Paulo tornou-se um dos principais destinos de imigrantes 
bolivianos no Brasil, isto porque esta cidade continua 
representando para eles a possibilidade de mobilidade social, seja 
para aqueles menos qualificados, os quais se inserem no 
concorrido setor da costura, seja para os mais qualificados, como 
é o caso dos profissionais liberais, entre eles médicos, dentistas, 
engenheiros, técnicos entre outros. Importa notar que tal 
presença não é um fenômeno novo, mas pode ser constatada já 
na década de 1950 do século XX, quando estudantes escolhiam o 
Brasil para estudar, estimulados pelos convênios de intercâmbio 
científico e cultural entre ambos os países. Outros vieram não 
por escolha, mas por motivos econômicos ou políticos, pois 
naquele momento a Bolívia não lhes proporcionava 
oportunidades de emprego ou de exercício da liberdade de 
expressão. 

 

 Esta situação é confirmada pelo advogado e presidente do direito internacional 

da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo), Eduardo Tess 

Filho, que também justifica que a vinda dos bolivianos para a cidade é motivada por 

fatores econômicos, sociais e políticos daquele país: 

                                                                        
19 Esta expressão, Escola de Chicago, refere-se à escola de pensamento da sociologia  que ficou conhecida por 
ser discutida e desenvolvida na cidade norte-americana de Chicago e que destaca o estudo etnográfico dos 
grandes centros urbanos.   
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O motivo da vinda deles para o Brasil, e mais especificamente 
para São Paulo, é muito simples: emprego. A situação na Bolívia 
não é boa. Diversos países sul-americanos estão em crescimento 
econômico e com desenvolvimento bom, mas a Bolívia está em 
uma situação difícil, com um governo bastante difícil de prever o 
que vai acontecer [sic]. Então os bolivianos, mais que outros 
países sul-americanos, acabam procurando as duas coisas 
[quando chegam no Brasil]: emprego e um pouco mais de 
segurança política.20  

 

 

1.5.1. A atuação do Consulado da Bolívia em São Paulo 

 

 

 O Consulado da Bolívia em São Paulo tem um escritório na Avenida Paulista e 

outro na zona leste, Mooca. Neste último, apenas em 2010 foram atendidas 60 mil 

pessoas aproximadamente (5.000 atendimentos por mês), em 2011 o número de 

atendimentos chegou a quase 100 mil, sendo que a principal razão que os leva a 

procurar esta unidade é o sonho de regularizar-se no país.  

 O Sr. Jaime Valdivia Almanza tornou-se cônsul geral da Bolívia em São Paulo 

desde 2006, com a vitória do então presidente Evo Morales. Natural da cidade de 

Cochabamba está no Brasil há 35 anos, é ele quem coordena estas duas unidades. 

Almanza compara o local como sendo um “Poupatempo [posto de serviço paulista] 

boliviano” e completa dizendo: “O que queremos é que o boliviano tenha seus diretos 

universais, começando com a retirada do seu visto, com a regulamentação no país
21

”.  

 O fluxo da migração boliviana para o Brasil, do ponto de vista de Almanza, não 

ocorre pela escassez de trabalho na Bolívia, uma vez que houve avanços e crescimento 

econômico nos últimos 6 anos, mas isso ocorre por outros dois fatores. Primeiro, é o 

fato dos cidadãos terem trânsito livre nos países do Mercosul e isso acaba por viabilizar 

a chegada de bolivianos no Brasil. O segundo é que realmente o Brasil de fato oferece 

oportunidades de emprego, oferece mão de obra braçal na costura e no ramo de serviços 

gerais. 

                                                                        
20 Citado no dia 19/08/2011 em entrevista publicada no site http://noticias.r7.com/sao-
paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html 
21 Citado no dia 19/08/2011 em entrevista publicada no site http://noticias.r7.com/sao-
paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html 
 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html
http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html
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 Como muitos bolivianos migram para o Brasil e ficam irregularmente, tornam-se 

sujeitos à exploração. O advogado Tess Filho comenta que eles  

 

acabam caindo no conto do milagre. Acabam trancados, 
trabalhando e dormindo no mesmo lugar, em situação de 
escravidão. Esse é o grande problema, eles acabam não tendo 
acesso nem a comunidades bolivianas. E, se não tem algum tipo 
de fiscalização, a tendência deles é virar fantasmas, pessoas que 
não existem para o mundo. Perdem contato com a família, com o 
mundo.22 

 

 Esta situação de irregularidade (clandestinidade) era até pouco tempo fruto da 

burocracia que a maioria dos estrangeiros encontrava para conseguir o visto. Mas a 

partir da publicação no Diário Oficial da União do decreto autorizando a criação da 

portaria 1.700, anexada à Lei da Anistia (11.961/09), as coisas começaram a melhorar.  

 A intenção do decreto foi de agilizar o processo de entrega de documentos aos 

estrangeiros que querem obter o visto permanente e regularizar sua situação no Brasil. 

Com isso, aqueles que não tinham todos os documentos exigidos pelo ministério por 

meio da Polícia Federal podem agora apenas escrever uma carta de próprio punho com 

firma reconhecida em cartório. Este documento precisa mencionar a renda fixa da 

pessoa, seu cadastro no INSS, afirmar que não possui antecedentes criminais (no Brasil 

e no país de origem) e que não esteve ausente do território brasileiro nos últimos dois 

anos.  

 A região onde está o escritório do consulado, próxima ao Brás, é conhecida por 

reunir imigrantes que trabalham na indústria têxtil, mas há outros meios de empregos, 

tais como no setor de serviços, empregos em supermercados. 

 Ainda sobre as dificuldades de regularização, Almanza diz que muitas delas já 

foram superadas: 

  

 uma prova disso é a criação da Unidade Consular Avançada no 
bairro do Brás que juntamente com a Polícia Federal trabalha 
neste processo de regularização migratória. É fundamental ter um 
ponto de atendimento estratégico, de fácil acesso, costumo dizer 
que essa Unidade Consular é o Poupatempo dos bolivianos. 
 Outro avanço neste processo foi o Mercosul, que possibilitou 
que o imigrante resida num país vizinho pelo período de dois 

                                                                        
22 Citado no dia 19/08/2011 em entrevista publicada no site http://noticias.r7.com/sao-
paulo/noticias/bolivianos-sao-comunidade-estrangeira-que-mais-cresce-em-sao-paulo-20110819.html 
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anos provisoriamente, foi um passo fundamental para que mais 
bolivianos tenham o seu RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiros)23. 

 

Foto 1 – Escritório do consulado da Bolívia no Brás 

 

Fonte: http://www.jorbras.com.br/  

 

 Matéria publicada pelo jornal Gazeta do Povo
24

 reforça esta situação de 

dificuldade vivida por famílias bolivianas que ao migrarem para São Paulo em busca de 

emprego, com os filhos ainda pequenos e sem domínio do português, sujeitam-se a 

longas jornadas de trabalho em ateliês de costuras, sendo além de mal remunerados, 

também submetidos a situações desumanas, porque consideram voltar para seu país algo 

ainda pior.  

 Veja a declaração de uma boliviana às autoridades do Ministério Público do 

Trabalho de Campinas durante fiscalização em uma fábrica clandestina em Nova 

Odessa (a 130 km de São Paulo): “Meu chefe é muito bom conosco, não tenho que 

pensar em teto, nem em comida, e ele aceita meus filhos" (Gloria Espinosa, de 42 

anos)
25

. A matéria cita que as denúncias sobre trabalho escravo chegam regularmente à 

procuradoria regional do trabalho de Campinas (100 km de São Paulo) onde meses atrás 

                                                                        
23 Em entrevista ao site Bolívia Cultural, em 07/12/11 - http://www.boliviacultural.com.br/ver_noticias. 
php?id=891 
24 Publicada em 14/10/2011 no link 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1180533  
  
25 Publicada em 14/10/2011 no link 
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1180533 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1180533
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1180533
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foi desmantelado um centro clandestino que confeccionava roupas para a grife 

espanhola Zara, onde 52 bolivianos trabalhavam em condições insalubres. 

 Almanza reforça a importância da documentação regularizada como sendo o 

principal caminho para dar cidadania e segurança ao imigrante e diz que:  

 

A responsabilidade legal de orientar e reprimir o trabalho escravo 
é do país receptor, mas não por isso vamos fingir que o problema 
não existe. Estamos trabalhando junto ao Ministério do Trabalho 
e com um programa de conscientização para que o boliviano 
saiba dos seus direitos trabalhistas, além da ação do governo 
boliviano com o Programa de Apoio ao Cidadão Boliviano no 
Exterior, no qual o Brasil participa. Neste programa além de 
apoio ao boliviano no país em que se encontra, uma lei entrará 
em vigência a partir do ano que vem em que o trabalho escravo 
vai classificado como crime hediondo a quem explora e a quem 
trafica pessoas26. 

 

 O consulado faz campanhas regularmente – através de serviço de rádios, 

cartazes, distribuição de folhetos - com o objetivo de ajudar e conscientizar os 

bolivianos a não se submeterem ao trabalho escravo. 

 O pastor Guilhermo, líder da PIBHB, cita que a igreja mantém um 

relacionamento muito próximo com o consulado boliviano e conta sobre uma situação 

em que precisou pedir ajudar para devolver à Bolívia uma menina que havia sido 

sequestrada ainda lá e trazida para São Paulo. Ele diz que um taxista encontrou a 

garotinha que tinha apenas 10 anos de idade, e a levou para a igreja e ele a levou 

diretamente para o consulado para eles ajuda-lo a resolver este problema.  

 As duas principais ações do consulado para o ano de 2012 é o novo documento 

de identidade dos bolivianos que será emitido no Brasil, já foi aprovado no congresso e 

está em processo de implantação e a emissão de antecedentes criminais para os 

imigrantes bolivianos, este último é mais um passo para que a comunidade boliviana 

garanta sua cidadania no Brasil. 

  

 

1.5.2. Os bolivianos e a indústria têxtil  

 

                                                                        

 
26 Em entrevista ao site Bolívia Cultural, em 07/12/11 - 
http://www.boliviacultural.com.br/ver_noticias.php?id=891 

http://www.boliviacultural.com.br/ver_noticias.php?id=891
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 A indústria têxtil na cidade de São Paulo passou por um processo de profundas 

mudanças no final dos anos 1980 e por toda década seguinte. Com a forte e crescente 

terceirização na gestão de mão-de-obra, avanços tecnológicos e abertura da 

importação, o número de empregos formais no setor passou de 180 mil em 1988 para 

apenas 80 mil em 2000 (Pochmann, 2004), isto indica uma diminuição de quase 56%.  

 Por outro lado, a participação do setor na economia da cidade teve um aumento 

e se difundiu em sua periferia, especificamente na zona leste e norte, com o 

crescimento do número de oficinas de costura e do trabalho informal prestando 

serviços terceirizados às confecções do Brás e Bom Retiro . 

 

Podemos falar em uma afinidade entre o crescimento do 
mercado de trabalho informal e o crescimento das imigrações 
irregulares. Por um lado, estes imigrantes teriam um espaço de 
atuação restrita no mercado e suas oportunidades de inserção 
na vida econômica das cidades que os recebem costumam ser 
bem limitadas; por outro lado, a reestruturação das atividades 
produtivas fez crescer a demanda por trabalhos mal 
remunerados e abaixo das restrições trabalhistas, onde 
geralmente os imigrantes não documentados são empregados; e 
por fim, o aumento da circulação mundial de pessoas, 
mercadorias e dinheiro criou uma série de oportunidades para 
negócios baseados nestas transações transnacionais e nas 
vantagens comparativas entre os países. (SILVA, Carlos Freire. 
2009: 5).  

 

 A presença boliviana no setor de confecções cresceu juntamente com esta 

demanda de mão-de-obra para as oficinas de costura. Silva (2012: 21) diz que:  

 

os bolivianos passaram a ser incorporados como trabalhadores 
temporários sem nenhuma forma de regulamentação 
trabalhista, tornando-se vulneráveis, seja pelo fato de parte deles 
estar indocumentada no país, seja por não ter um contrato de 
trabalho regulamentado. Esta situação possibilita a ação 
inescrupulosa de outros bolivianos que se tornam 
intermediários entre os patrões e os costureiros(as). Assim, 
nessa situação de subalternidade e, ao mesmo tempo, de 
conivência dos trabalhadores (as), a única possibilidade de 
ascensão é reproduzir o mesmo esquema de exploração com 
outros compatriotas que chegam à cidade, ou através de 
esquemas de aliciamento iniciados na Bolívia mediante 
propaganda enganosa. Tal prática se tornou comum entre os 
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bolivianos, cujos abusos têm sido denunciados pela imprensa 
local como trabalho em condições análogas à escravidão. 

 

 Por outro lado, Souchaud (2012: 80) destaca que as oficinas de costura não são 

um local apenas de exploração da mão-de-obra imigrante, mas 

 

também são lugares de inserção e ascensão social para 
numerosos estrangeiros, por que a informalidade e flexibilidade 
da organização das oficinas também facilitam a integração no 
mercado de trabalho (primeiro trabalho obtido pelo apoio dos 
membros    do    grupo   familiar  ou   étnico),  a   capacitação 
profissional (grande parte chegam como ajudante, sem 
conhecimentos na costura), a realização de um projeto 
migratório (seja no próprio lugar: tornar-se dono de oficina; seja 
no país de origem: compra de um lote ou casa), para quem, 
frequentemente indocumentado, sem conhecimento do 
mercado de trabalho e com um domínio fraco da língua e dos 
usos da sociedade do país de destino, teria poucas chances de 
ficar na cidade de São Paulo.  

 

 É importante mencionar que o segmento do setor de confecção não é um nicho 

étnico exclusivo de imigrantes bolivianos, mas encontram-se imigrantes de diversas 

origens (paraguaios, peruanos, coreanos, outros). 

 O imigrantes, em geral, aproveitaram uma necessidade de mão-de-obra no 

setor de confecções provocada pela “depreciação do trabalho de costureira dentre as 

populações migrantes internas, e a própria diminuição da migração interna” 

(SOUCHAUD, 2012: 82). 

 A mão-de-obra brasileira teve sua participação reduzida devido a diversos 

motivos, entre eles,  

 

o aumento do nível médio da formação escolar e do nível de 
vida entre os setores populares da sociedade, num contexto de 
transição para uma economia pós-industrial, acompanha-se por 
novas expectativas de trajetórias profissionais, às quais as 
ocupações nas indústrias das confecções não correspondem 
mais. Por outro lado, mudanças econômicas importantes 
influenciaram a participação crescente dos migrantes no setor, 
até formar-se um nicho. Pois os migrantes internacionais, em 
resposta às dificuldades que o setor enfrentava, desenvolveram 
um tipo de estrutura mais flexível. (SOUCHAUD, 2012: 89).  
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 A reestruturação pela qual passou o setor têxtil em São Paulo, permitiu que os 

próprios imigrantes se reorganizassem através das oficinas e microempresas familiares 

e se consolidassem neste segmento, consequentemente os bolivianos acabaram por 

obter a maior visibilidade.  

 

 

1.5.3. A relação dos bolivianos com as regiões centrais da cidade 

 

 

 A localização dos bolivianos nas regiões centrais da cidade – Bom Retiro, 

Belém, Brás, Pari, República e Santa Cecília - confirma a presença histórica das 

diversas ondas migratórias internacionais que já ocorreram nesses espaços.  

 Xavier (2012: 131) comenta que nestes bairros centrais:  

 

A atividade industrial principal nesses espaços (sobretudo Brás, 
Bom Retiro e Belém) girou em torno do setor de confecção de 
roupas, que contribuiu para a sua estruturação espacial e 
produtiva, formando o que Becattini (1999 apud Freitas, 2009) 
denominou como distrito industrial especializado – o que remete 
à lógica de concentração espacial de uma atividade produtiva 
específica. A participação dos diversos grupos migrantes nessa 
indústria e nesse espaço parece ir além, no entanto, de uma 
simples associação entre grupos, atividades e espaço, criando 
uma lógica que alia imigração e especialização laboral que 
caracterizou a indústria do vestuário também em outros 
contextos, como na França (Green: 1997 apaud Feldman, 2009).  

 

 Como a grande maioria dos imigrantes bolivianos está envolvida com oficinas 

de costura, estar no centro significa facilitar o acesso, tanto por questão econômica 

quanto pela rapidez, “aos produtores de linhas, tecidos, dos locais de corte, dos 

fornecedores, de onde se vendem e se concertam máquinas de costura, e, ao mesmo 

tempo, perto dos principais locais de venda das mercadorias, locais de circulação de 

trabalhadores envolvidos nessa área” (XAVIER, 2012: 132).   

 Com toda a reestruturação sofrida pela indústria de confecções, que levou a uma 

descentralização e proliferação de oficinas de costura nos bairros centrais, justamente 

por ali estarem as ex-operárias das fábricas que passam a montar suas próprias oficinas 

como alternativa ao desemprego. Isto levou a uma nova dinâmica que partiu dos bairros 

do Brás e Bom Retiro, vinculando-os a outros bairros da zona leste e norte da cidade. 
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Coincide com toda a rede que é montada para cumprir a demanda das encomendas, a 

concentração de bolivianos nestas regiões e sua inserção na indústria das confecções 

nestas regiões.  

 

A região do Brás e do Bom Retiro, onde está localizada a maior 
parte das empresas que produzem roupas na cidade, também 
apresenta a maior densidade deste grupo de imigrantes. Suas 
oficinas de costura não ficam exatamente no mesmo lugar em 
que estão as empresas, mas sim nas áreas próximas e nos bairros 
adjacentes como Belenzinho, Cambuci, Pari, Canindé onde o 
aluguel é mais barato, e em áreas de cortiços e nas ocupações de 
prédios na região central da cidade. Também estão presentes na 
periferia, em bairros distantes do centro, em áreas que têm uma 
relação histórica com estes primeiros polos industriais da cidade e 
que concentram as ex-costureiras das fábricas. Destaca-se, em 
especial, a zona leste, por onde circulam encomendas de costura 
entre as oficinas dos bolivianos e das ex-operárias das fábricas, 
nos distritos da Penha, Itaquera, Guaianazes, Lajeado e Cidade 
Tiradentes. Além disso, estão presentes na zona norte, em bairros 
da Casa Verde, Vila Maria e Vila Guilherme. (SILVA, Carlos 
Freire. 2012: 8).    

 

 

Mapa 2 – Distrito da Mooca 

 

Fonte: http://www.encontramooca.com.br/mooca/ 
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 Para o imigrante boliviano, temos a questão da grande maioria deles trabalhar, 

morar e se alimentar no mesmo local, isso os ajuda do ponto de vista econômico, mas 

também pensando no imigrante recém-chegado, facilita na adaptação à nova 

cultura/cidade resolvendo de cara a questão da moradia.  

 Do ponto de vista do patrão, morar no mesmo local de trabalho ou bem próximo 

a ele significa também vantagens econômicas, pois viver numa cidade problemática 

como São Paulo com relação a transporte e segurança, entre outras questões, ter seu 

funcionário morando no mesmo local de trabalho interfere diretamente na pontualidade 

deste empregado e maior produtividade, além de economizarem com o não pagamento 

de vale-transporte e com a comida caseira que é dividida entre todos eles. 

 O gráfico abaixo mostra a distribuição das regiões onde moram os membros da 

PIBHB e reforça essa questão da importância da moradia nas regiões centrais da cidade. 

 

 

Gráfico 3 – Região onde moram os membros da PIBHB em SP 

 

     

 A relação de estabelecer as regiões centrais como opção de moradia, vai muito 

mais além da economia financeira com melhores condições no valor do aluguel de um 

imóvel, mas implica também em sua multifuncionalidade, como destaca Xavier (2012: 

1

1

6

2
1

7

1
1

3

2
1 1

2 1

Região onde mora em SP

Belém (1)

Bom Retiro (1)

Brás (6)

Butantã (2)

Cambuci (1)

Centro (7)

Luz (1)

Mooca (1)

Pari (3)

Penha (2)

Rio Pequeno (1)

Vila Maria (1)

Itú (fora de SP) (2)



46 
 

134-135) com relação à acessibilidade e qualidade da infraestrutura urbana ali oferecida, 

e que contemplam na questão social para o grupo:   

 

Os espaços de convivência e sociabilidade dos bolivianos em São 
Paulo não são amplos e tampouco numerosos e sua concentração 
apareceu na investigação como razão de escolha de localização na 
cidade. Embora existam pontos de encontro em várias partes da 
cidade – quadras de jogos de futebol, pequenas feiras de rua, 
comércios e bares – dois espaços principais (mais citados nas 
entrevistas e também mais conhecidos entre a população 
paulistana em geral) estão localizados no centro. São eles a Praça 
Kantuta (no Pari) onde é organizada uma feira de produtos 
típicos aos domingos e a Rua Coimbra (no Brás), lugar que 
concentra, de maneira ´permanente´ todos os dias da semana 
diversos tipos de comércio, casas de serviços e lazer voltadas a 
essa população e também a Igreja da Paz (no Glicério, também 
no centro), gerida por missionários scalabrinianos, que mantém 
no mesmo local a Pastoral dos Imigrantes Latinoamericanos, 
entidade que presta assistência jurídica, psicológica aos migrantes, 
e a Casa do Migrante, um albergue que recebe aqueles que ainda 
não tem onde se instalar e é um importante espaço coletivo dos 
bolivianos, especialmente entre os recém-chegados. Esses lugares 
apresentam significados diversos entre os bolivianos.  

  

 Veremos mais adiante, que justamente a Praça Kantuta ocupa um lugar de 

destaque na história da PIBHB, além dela ser o ponto de convivência para a 

comunidade boliviana na cidade se encontrar em seu dia de folga, pois ali eles 

encontram seus amigos, diversão de acordo com sua cultura, produtos típicos que 

ajudam a matar as saudades de sua terra, e também encontram ofertas de trabalho.  
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CAPÍTULO 2 

SURGIMENTO DA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA 

HISPANA DE BRASIL E PERFIL DE SEUS SEGUIDORES 

 

 

“Para o migrante, pátria é a terra que lhe dá o pão”. 

Dom João Batista Scalabrini 

 

 

 Neste segundo capítulo, faremos uma síntese da constituição da Primera Iglesia 

Bautista Hispana de Brasil (PIBHB). Analisaremos os dados socioeconômicos de seus 

membros levantados através de questionários aplicados entre eles e buscaremos 

identificar o seu perfil.  

 

 

2.1. Notas sobre a formação da Primera Iglesia Bautista Hispana de 

Brasil  

 

 

Há 25 anos nascia a Primera Iglesia Bautista Hispana de Brasil (PIBHB), 

fundada em 10 de maio de 1987, mas apenas recentemente - em 24 de outubro de 2010 - 

foi reconhecida e organizada oficialmente pela Convenção Batista do Estado de São 

Paulo. Neste ano de 2012 celebra-se o Jubileu de Prata da PIBHB, mas sua história tem 

início alguns anos antes. As informações sobre a história da igreja para esta parte da 

pesquisa foram obtidas em entrevistas com dois de seus fundadores e ainda líderes, tal 

como informado na introdução.  

 

 

2.1.1. Fundadores da igreja  
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A questão migratória teve uma relevância muito grande desde o início da igreja, 

pois das 4 pessoas que iniciaram os trabalhos, 3 eram chilenos e apenas 1 boliviano: 

pastor Guilhermo Hernandez e sua esposa Gladys Pacheco (chilenos), Moissés Elias 

Céspedes (também chileno) e Eleuterio Morales (único boliviano).  

Dentre eles apenas o Sr. Morales já faleceu. Pastor Guilhermo e sua esposa, 

dona Gladys, são os líderes da igreja desde sua fundação e dedicam-se em tempo 

integral ao ministério
27

. Moissés é líder no ministério de música, ajuda em algumas 

questões administrativas, mas trabalha secularmente como consultor na área de 

segurança do trabalho em diversas empresas e dedica-se ao ministério nos finais-de-

semana.   

Guilhermo era funcionário bancário no Chile há muitos anos e estava para 

iniciar uma nova fase profissional indo trabalhar na Venezuela para cuidar da fábrica de 

um amigo. Antes dessa mudança, resolveu passar alguns dias em férias com sua esposa, 

Gladys, no Brasil e ela gostou muito do país.  

Um amigo da Sociedade Bíblica do Brasil comentou para que eles pensassem a 

respeito de mudar-se para o Brasil. Assim, ao conversar com sua esposa, ambos 

combinaram de ficarem 2 meses para ver se decidiriam em permanecer ou seguir para a 

Venezuela. Com isso, já são 30 anos que estão no Brasil e até hoje não pensam em sair. 

Em sua chegada ao Brasil, em1983, a família congregou
28

 na Igreja Batista de 

Vila Prudente (São Paulo). Ele trabalhava na Livraria Bom Pastor, localizada no centro 

da cidade, em funções administrativas, enquanto sua esposa trabalhava na Sociedade 

Bíblica do Brasil.  

 Depois disso, Guilhermo foi trabalhar na Junta de Educação Religiosa e 

Publicações da Convenção Batista Brasileira, localizada na Avenida São João, onde 

ficou por 3 anos e então surgiu uma nova oportunidade para o casal trabalhar juntos na 

Editora Centro de Literatura Cristã, localizada na Rua 24 de Maio. Ele era responsável 

pelo administrativo e Gladys era responsável pelos livros estrangeiros – na opinião 

deles esta era a única livraria na época que vendia livros importados, havia material em 

chinês, espanhol, inglês entre outros. Novamente, trabalharam ali por um período de 3 

anos e então retornaram ao Chile por um curto período para ajudar a montar uma nova 

livraria.  

                                                                        
27 Ministério é termo utilizado no meio evangélico para designar uma área de serviço ou atividade na igreja 
onde a pessoa se engaja e serve.  
28 Termo utilizado no jargão evangélico para a frequência de uma pessoa em suas atividades com regularidade.  
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 Desta vez, antes de completar 3 anos de regresso ao Chile, o casal percebeu que 

não se acostumava mais com o país de origem e surgiu então a oportunidade para 

novamente retornarem ao Brasil, mas com outra finalidade.  

 O pastor Eli Fernandes, da Igreja Batista da Liberdade (IBL), tradicional igreja 

localizada no centro da capital paulista (foi a segunda igreja batista fundada na cidade, 

organizada em 1909), tinha uma visão bem ampla em evangelização, desejando alcançar 

etnias diferentes existentes na cidade, o que era um trabalho pioneiro na época. Ele 

entrou em contato com Guilhermo para que eles retornassem ao Brasil para 

desenvolverem um novo trabalho de evangelização e pastoreio com hispanos.  

 A respeito dessa conversa, Guilhermo comenta:  

  

Eu trabalhava em funções administrativas, me dedicava a isso, 
mas começou a nascer o trabalho hispano e eu disse ao Pr. Eli 
que precisava de um pastor aqui, e então ele me desafiou. 
Quando voltei do Chile ainda fui trabalhar na Editora Betânia, e 
então saí para me dedicar totalmente ao ministério hispânico. 
Começamos 4 pessoas: eu, minha esposa, irmão boliviano que já 
faleceu (Eleuterio Morales) e o Moissés, outro chileno. Fomos 
então 3 chilenos e 1 boliviano que iniciamos a igreja na sala do 
pastor. 

 

 Moissés, o outro chileno entre os fundadores, conta que migrou para o Brasil 

movido principalmente pelo desejo de conhecer um novo país:  

 

Eu migrei para o Brasil por que queria conhecer outro país, e 
consequentemente surgiu a possibilidade de trabalhar aqui. Isso 
foi em 1985 e iniciamos o trabalho com a igreja em 1987, dois 
anos mais tarde. Já havia conhecido o pastor Guilhermo e 
comecei a congregar na Igreja Batista da Liberdade.    

 

 Algum tempo depois, ele casou-se com uma brasileira, formou família no Brasil 

e passou a prestar serviços em diversas empresas na área de segurança do trabalho, 

profissão que atua até os dias de hoje. Em seu tempo livre, dedica-se ao trabalho com a 

igreja, principalmente na liderança da área musical.  

 

 

2.1.2. Os primeiros anos 
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 A PIBHB foi o primeiro movimento hispânico ligado aos batistas. Naquela 

época já havia outros trabalhos de outras igrejas (denominações). Moissés conta que 

tinha um amigo uruguaio chamado André que havia iniciado um trabalho ligado a outra 

denominação e que eles começaram a compartilhar experiências.  

 Moissés menciona que o começo foi difícil porque não sabiam onde encontrar os 

hispanos na cidade. Então foram à Praça da República, já que ali aos domingos 

encontravam-se muitos latinos, principalmente chilenos e peruanos, e assim começaram 

a visitar essas pessoas.   

 Mas isso não deu muito certo porque eles, os hispanos, trabalhavam no domingo, 

montavam suas barraquinhas de vendas de mercadorias e isso atrapalhava o alcance 

desse grupo para a igreja.  

 Passado algum tempo, chegaram ao grupo, por coincidência, outras pessoas 

chilenas, talvez pela tendência naquele momento do perfil do grupo de maioria chilena e 

do líder ser também chileno.  

 Guilhermo diz que fizeram algumas amizades com os contatos na praça e num 

certo dia, o irmão Morales (boliviano) teve a ideia de querer evangelizar os seus 

patrícios e veio conversar a respeito disso. “Pastor Guilhermo! Achei uma mina de 

ouro!”, a qual ele perguntou: “Onde?”, e a resposta: “Lá na Praça Pari!” (também 

conhecido como Praça Padre Bento). E seguiram até a praça num domingo a tarde.  

 O local servia aos bolivianos e a coreanos, parecia-se com aquelas praças do 

interior onde fica todo mundo conversando, namorando, um monte de gente reunida, 

cerca de mil pessoas ali aos domingos.   

 Devido à reclamação de alguns moradores e também por que o espaço começou 

a ficar pequeno para o número de barracas e frequentadores, entre outras dificuldades, 

os bolivianos mudaram depois de alguns anos de local para ponto de encontro da 

comunidade em São Paulo, que passou a ser a Praça Kantuta
29

, a apenas um quilômetro 

de distância da Praça Padre Bento.  Sobre a praça, Silva (2005: 33) destaca que ela é 

também: 

 

um lugar onde várias redes de informações e solidariedade são 
acionadas na comunidade, pois por ela passam cerca de três mil 
pessoas todos os domingos. Nesse sentido, a referida praça é um 

                                                                        
29 o nome vem da flor que cresce no altiplano andino e que tem as cores verde, amarelo e vermelho, as 
mesmas da bandeira da Bolívia. 
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espaço disputado também por algumas igrejas, sejam elas 
evangélicas ou católicas, com o objetivo de difundir mensagens 
religiosas, bem como para a realização de seus cultos. 

 

 

Foto 2 – Praça Kantuta 

     

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ (26/06/2009)  

 

 

 Foi então, que montaram um trabalho para entregar folhetos evangelísticos e de 

divulgação do novo trabalho religioso para os bolivianos, até aquele momento não havia 

ainda um culto formal para os hispanos, apenas alguns cultos realizados nas casas com 

poucas pessoas, às vezes 5 ou 6 apenas, ainda um grupo pequeno. 

 Moissés lembra que isso o desanimava um pouco, via-se perguntando quando 

que iriam crescer. Essa situação durou por volta dos dois primeiros anos.  

 O grupo cresceu ainda lentamente e um irmão chileno cedeu um salão que ficava 

na lavanderia dele, ao lado da Igreja Batista da Liberdade (IBL). Isso permitiu que 

outras pessoas começassem a chegar.  

 Mas ali na praça foi possível contatar várias pessoas bolivianas cristãs que 

estavam procurando uma igreja, porque eles congregavam em suas regiões na Bolívia e 

ao migrarem para o Brasil não encontravam nenhum lugar, não sabiam nem mesmo por 

onde procurar. Guilhermo lembra que: 

 

a vida para eles era muito dura, não conheciam muita coisa 
porque o trabalho aqui era quase escravo e os coreanos eram 
muito duros e abusavam deles. Eles chegavam sem documentos 
oficiais, e então se viam praticamente trancados dentro de casa, 
recebiam comida, moradia, mas na hora de pagar o patrão 
descontava tudo e assim, ficavam com dívida. Eles saíam apenas 
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para a praça e de lá para o local de trabalho e assim, não 
conheciam nada mais.  

 

 Assim, passaram a realizar cultos ao ar livre, onde levavam os equipamentos 

necessários e o culto basicamente envolvia música e pregação. Guilhermo ainda brinca 

dizendo: “Olha, eu não sou evangelista, adoro ensinar, mas eu não entendo porque o 

Senhor escolheu a mim”.  

 A partir daí, foram os bolivianos que começaram a se aproximar do grupo e os 

chilenos passaram a ser minoria, e consequentemente, houve um crescimento numérico 

significativo.  

 Paralelamente aos cultos na praça, passaram a realizar também visitas às casas 

de recuperação de ex-detentos, porque perceberam que havia um considerável número 

de latinos que haviam passado um período presos devido à questão de estarem 

irregularmente no país ou por terem se envolvido em algum delito.  

 

Foto 3 – Mural com retrospectiva dos 25 anos da PIBHB 

 

Fonte: André Paes 

 

2.1.3. A parceria entre igreja brasileira e igreja latina  

  

 

 A IBL emprestava uma Kombi velha, onde um grupo de 15 a 18 pessoas era 

levado até a praça para realizarem as pregações aos domingos, munidos de alto-falantes, 

folhetos e poucos outros recursos.  
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 Novamente, o grupo foi aumentando, pessoas se aproximavam, até o momento 

em que a IBL um dia alugou um ônibus e assumiu o compromisso de pegar o pessoal no 

Pari pela manhã, os transportava até a igreja e apenas no final da tarde o ônibus os 

levava de volta ao Pari.  

 Assim, eles passavam o dia todo na igreja, almoçavam por lá e não era cobrado 

nada, até mesmo porque eles não tinham condições financeiras para isso, e havia 

voluntários que se organizavam para preparar a comida.  

 

 

Foto 4 – Igreja Batista da Liberdade 

 

 

Fonte: http://libernet.org.br/ 

 

 

 Nesta nova fase, a frequência variava, às vezes havia 20, 30, até 40 pessoas, 

entre crentes e não-crentes. Eles vinham pela manhã, era servido um café da manhã, em 

seguida participavam da Escola Bíblica Dominical, logo em seguida havia o culto, tudo 

em espanhol.  

 A IBL cedia uma sala e depois na parte da tarde as pessoas participavam de 

algumas atividades de lazer e um pouco mais estudo bíblico. Ao fim do dia, vinha 

novamente o ônibus levar o grupo todo até a praça, acontecia mais um culto ali e ao 

término, retornava no ônibus apenas as pessoas que moravam mais próximo à região da 

Liberdade.  
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 Guilhermo destaca que apesar deste começo ter sido muito difícil, o mais 

importante foi que a igreja-mãe (IBL) comprou o desafio naquele momento:  

 

se a igreja não se envolve, não se apaixona, é difícil. Você como 
pastor pode ser apaixonado pelo trabalho hispânico, mas se a 
igreja é indiferente, fria, não vai dar certo, a igreja tem que se 
apaixonar, porque há um choque de cultura. O problema não é a 
língua, porque se você compara o português com o espanhol são 
muito parecidos, mas é um choque de cultura. E eu diria que é 
também um choque de educação. Pode ser violento. O choque é 
de costumes, nas mais diversas áreas, até mesmo diferenças em 
questão de higiene pessoal. Temos que pegar um médico, passar 
instruções com dentista, pediatra, demonstrar que nós estamos 
tentando mudar. Tem igrejas que não cuidam disso. Uma igreja 
onde iniciamos o trabalho, eles queriam pegar o pessoal 
(boliviano) e ´abrasileirar´ culturalmente, não pode ser assim.  

 

 No início dos anos 1990 o culto para os hispanos passou a ser realizado num 

salão situado no 3º andar do prédio da IBL. O número já era considerado bom, umas 80 

pessoas em cada reunião, inclusive brasileiros da própria igreja, alguns vinham movidos 

pela curiosidade e por ser novidade, passaram a frequentar com assiduidade. Até hoje 

irmãos brasileiros desse tempo colaboram voluntariamente com o ministério hispânico.    

 A visão do Pr. Eli Fernandes não era apenas com os latinos, era também em 

alcançar outros grupos de migrantes na cidade de São Paulo, como judeus, japoneses e 

chineses. O trabalho entre chineses cresceu tão rapidamente que se tornou independente 

em pouco tempo, bem antes da PIBHB, devido ao grande número de migrantes chineses 

na cidade, capacidade econômica de se manter e do surgimento de uma forte liderança 

entre eles, formando assim a Igreja Batista Chinesa de São Paulo
30

. Os espaços ali na 

igreja eram compartilhados entre estes diversos ministérios étnicos.  

 

 

2.1.4. A organização e independência da PIBHB 

 

 

 Moissés aponta que num certo momento o trabalho começou a crescer de tal 

forma que eles começaram a atrapalhar o andamento do culto na IBL: 

 

                                                                        
30 Atualmente, localizada no bairro de Campo Belo em São Paulo. 
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porque a gente tinha o nosso louvor bem na hora da pregação, 
você sabe como é o nosso tipo de louvor, é tipo assim bem 
latino, a gente foge um pouquinho da forma de ser do batista. A 
gente então atrapalhava e os diáconos íam até nossa sala pedir 
para baixar o som um pouquinho, e não dava para cantar 
baixinho.  

 

 Passou-se mais um tempo, eles continuaram a realizar os trabalhos na Praça Pari 

e a IBL continuava a ajudar financeiramente com a locação do ônibus que trazia e 

levava o pessoal até a Praça Kantuta, onde acontecia o evangelismo e era levada toda a 

estrutura (palco, som, material de apoio), além de continuar a vir muita gente participar 

dessas atividades.  

 Mas chegou o momento que devido ao crescimento do ministério hispano, foi 

necessário mudarem-se das dependências da IBL. Uniu-se o útil ao agradável, pois 

como o tamanho do grupo e a questão do barulho que acontecia durante as reuniões e 

atrapalhava o culto principal da IBL, esta situação estava criando um problema, foi 

quando eles acharam um novo local na Rua Padre Lima, no Pari. Então, o valor que era 

pago para a locação do ônibus passou a ser uma ajuda de custo para o pagamento do 

aluguel.   

 Ficaram ali por aproximadamente 4 anos, e novamente, o local ficou pequeno e 

foram procurar um novo espaço, que é o atual prédio situado na Av. Carlos de Campos, 

605, Pari.  

 

Mapa 3 – Localização da PIBHB 

 

Fonte: https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl  

 

 O prédio tem 3 andares, com salas para ajudar aos ministérios (aconselhamento, 

escola bíblica dominical, crianças, área de convivência, cozinha, espaço para ensaios de 

https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
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dança e música, etc.). Eles estão neste endereço há 6 anos, o imóvel é alugado e eles 

sonham em adquirir um imóvel próprio, mas a situação financeira ainda não permite.  

 

 

Foto 5 – Entrada do atual prédio da PIBHB 

 

 

Fonte: André Paes 

 

 

 A igreja, apesar de fundada em 10 de maio de 1987, foi oficialmente organizada 

em 21 de outubro de 2010, quando se tornou independente da IBL, mas ligados à 

Convenção Batista Brasileira e reconhecidos como o primeiro trabalho hispânico entre 

os batistas no Brasil, daí a adoção do nome da igreja.  

 Sobre todo esse processo de organização oficial da igreja (independência), 

Moissés cita que isso trouxe alguns ensinamentos e desafios para o grupo: 

 

Tínhamos muito medo em assumir algumas coisas, medo pela 
estabilidade. Você me pergunta, “quantos membros somos 
hoje?”, e eu digo que não sei, porque eu poderia dizer que somos 
entre 100 a 150 a julgar pelos cultos de domingo, então diria que 
somos 150 a 160. Mas nem todos são aqueles que frequentam 
assiduamente, porque temos aquele problema, pessoas vêm, e se 
elas ´vão com a cara´ do culto ficam, gostaram da música ficam; 
só que já no mês seguinte, gostaram da música, mas já não 
gostaram muito do estilo de ofertar ou do sermão e aí eles já 
trocam de igreja, porque hoje temos muitas igrejas hispânicas, e 
aí vão para onde agradam mais.  
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Foto 6 – Culto dominical na PIBHB  

 

Fonte: André Paes 

 

 Existem umas 25 a 30 igrejas hispânicas em São Paulo, dessas deve ter umas 4 

batistas apenas. Estes trabalhos atuam como “ministérios hispânicos” dentro destas 

igrejas, dependem do uso de salas e da estrutura cedida, como exemplo, na Igreja 

Presbiteriana do Brás, Primeira Igreja Batista do Brás, Assembléia de Deus do Bom 

Retiro, entre outras. Igreja batista oficialmente independente a PIBBH é a única.  

 A Convenção Batista Brasileira (CBB) têm uma visão favorável e de apoio aos 

trabalhos hispanos e com outros grupos de migrantes
31

. Quando a PIBHB, começou 

como congregação da Igreja Batista da Liberdade na década de 80, o trabalho com 

grupos étnicos em São Paulo não era conhecido e nem possuía apoio dos batistas 

brasileiros, porém com o passar dos tempos e anos estes ministérios ganharam espaço 

dentro da denominação. 

                                                                        
31 Destaca-se um trabalho implantado desde 2003 chamado “Projeto Radical Sem Fronteiras”, que mobiliza 
centenas de jovens que separam 1 ano de suas vidas para dedicação a projetos missionários e de ajuda 
voluntária através de equipes enviadas em seus programas Projeto Radical África (norte da África), Projeto 
Radical Luso-Africano e Projeto Radical Latino-Americano (onde as equipes passam por Paraguai, Bolívia, 
Argentina e Peru).  
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 De acordo com Marcos Queiroz
32

, pastor e missionário da Junta de Missões 

Mundiais
33

 e que trabalhou como voluntário na PIBHB por cerca de dois anos:  

  

Hoje a Convenção vê e apóia o ministério com bolivianos, 
inclusive por meio de uma parceria entre suas juntas missionárias: 
Junta de Missões Mundiais e Junta de Missões Nacionais têm a 
dois anos efetuado um trabalho específico dentro do Brasil com 
etnias. Mesmo com todo este apoio, ainda existe um certo 
separatismo e desconhecimento destes ministérios e igrejas 
étnicas dentro da CBB. Outra realidade discrepante existe 
quando comparamos ministérios voltados a grupos étnicos de 
países em desenvolvimento com relação a trabalhos voltados a 
imigrantes de origem de países desenvolvidos, que é o que 
acontece quando comparamos uma igreja de bolivianos com uma 
igreja de língua inglesa (estadunidenses). Existe uma grande 
diferença de realidade financeira (econômica) entre este tipo de 
igrejas, pois enquanto o ministério com bolivianos é composto 
em sua maioria por pessoas com baixo estudo e com trabalho 
voltado para costura com longas jornadas de trabalho de até 16 
horas diária, a comunidade americana é constituída por pessoas 
com mais estudo e com um poder aquisitivo financeiro maior. 

 

 A CBB não acompanha nenhuma dessas igrejas, até mesmo porque até dois anos 

atrás, Moissés conta que eles “não existiam” oficialmente para denominação porque a 

PIBHB não havia sido organizada.  

 

A gente existia por uma questão estatística. Nós então 
perguntamos se poderíamos ser chamados de “Primeira Igreja 
Batista Hispânica do Brasil” e a Convenção consultou suas fontes 
e disse que sim, que não constava outra igreja em sua convenção. 
Então fomos considerados a Primeira Igreja Hispânica não de 
São Paulo, mas do Brasil! Somos associados agora a Convenção. 

 

 Juridicamente, a igreja conseguiu seu CNPJ apenas em 2011, após o concílio da 

igreja na CBB. Uma das dificuldades com o registro foi devido ao fato de um ou outro 

membro da diretoria havia omitido um dos sobrenomes (o nome do meio) e na hora de 

conferir a documentação o cartório não aceitava, depois, outro estava viajando, e assim, 

essas pequenas dificuldades retardou a obtenção da documentação.  

 A diretoria da PIBHB é composta por 7 diáconos. Existem mulheres na 

liderança. Possuem 3 grupos musicais e isso atrai muitos curiosos pela afinidade que o 

                                                                        
32 Entrevista concedida em outubro de 2012, atualmente, reside em Arequipa, Peru, onde auxilia no trabalho 
pastoral em uma igreja local.  
33 Conhecida pela sigla JMM, é o órgão de missões internacionais da Convenção Batista Brasileira. 
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povo boliviano tem com a sua música. Outro destaque é para a origem pentecostal de 

alguns irmãos, pois apesar da igreja ser batista, ela acaba por atrair pessoas não pela raiz 

denominacional, mas pela questão étnica. A inclusão de “hispano” no nome da igreja foi 

decisão dos próprios membros bolivianos, pois queriam ser identificados como a 

primeira igreja hispana do Brasil e ao fazerem uma pesquisa para registrar o nome, 

constatou-se que ninguém ainda o utilizava.   

 

 

2.2. O perfil do membro da PIBHB  

 

 

 Aplicamos um questionário (veja anexo XXX) com 31 perguntas para ajudar a 

traçar o perfil da membresia da PIBHB, buscando apontar dados socioeconômicos do 

grupo, escolaridade, tipo de ocupação, razões da migração para São Paulo, entre outras. 

Responderam a essas perguntas 30 membros da igreja, o que representa 20% desta 

comunidade. A seguir, analisamos estes dados.  

 Responderam ao questionário, 22 homens (73,3%) e 8 mulheres (26,7%), o que 

não representa exatamente a condição de gênero da membresia. O que foi observado em 

visitas regulares à comunidade é que há uma certa igualdade numérica de gênero na 

frequência aos cultos dominicais.  

 Todos os entrevistados eram maiores de idade, sendo o mais novo com 18 anos e 

o mais velho com 48 anos. O grupo tem predominância de adultos, entre 26 a 40 anos, 

19 pessoas que representam 63,3%; seguido de um perfil jovem, com idade entre 18 e 

25 anos, 8 pessoas representando 26,7%; apenas 3 pessoas apontaram idade acima de 40 

anos, 10%.  

 

 

 

Gráfico 4 – Idade dos membros 
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 Quanto ao estado civil, o grupo apresenta ligeira maioria de solteiros, 53,33%, 

seguido de 40% de casados.  

 

 

Gráfico 5 – Estado civil dos membros 

 

 

 

 

 Estes dados reforçam um perfil característico desses imigrantes, que migraram 

com certa intensidade a partir dos anos 80, naquele grupo era maioria jovens, no caso da 

PIBHB a maioria é de adultos, são de “ambos os sexos, solteiros e de escolaridade 

média, e vieram atraídos principalmente pelas promessas de bons salários feitas pelos 

empregadores coreanos, bolivianos ou brasileiros da indústria de confecção” (SILVA, 

2012: 20).  
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 Já a condição de posição na família, dados da Fundação Seade
34

 (Sistema 

Estadual de Análise de Dados) apontam que na população residente no Estado de São 

Paulo, 31,3% das pessoas são responsáveis pelo domicílio; 20,4% são cônjuges e 36,1% 

filhos. A comparação com o conjunto dos demais Estados brasileiros indica grande 

semelhança. O Censo de 2010 levantou, pela primeira vez, a ocorrência de cônjuges do 

mesmo sexo, revelando que 16.872 pessoas se declararam nesta condição, em São 

Paulo, e 43.130, nos demais Estados. Já entre os bolivianos, o que os dados apontaram é 

que a porcentagem das pessoas responsáveis pelo domicílio (23%) e cônjuges (17%) é 

um pouco menor comparativamente ao perfil no Estado de São Paulo, mas é muito 

semelhante na porcentagem de filhos (33%). 

 

 

Gráfico 6 – Condição por domicílio dos membros da PIBHB 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição da população (em%), por condição de domicílio – Estado 

de São Paulo 2010/SEADE: 

 

                                                                        
34 Dados obtidos em visita ao site em 07/11/12: 
http://www.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?locId=1000&indId=9&temaId=1  
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 Com relação ao tempo que o migrante boliviano está no Brasil, o Censo 

Demográfico de 2000, de um total de 20.388 pessoas, apontou que 10% haviam 

chegado antes dos anos 1960, outros 10% chegaram entre 1960-1969, outros 16% 

chegaram entre 1970-1979, reforçando a importância do movimento migratório deste 

período, sendo que 38% (7.700) chegaram depois de 1990 (BAENINGER, 2012).  

 

 

Gráfico 8 – Tempo de moradia no Brasil (PIBHB) 

 

 

 

 

 Entre os bolivianos da PIBHB, podemos perceber que uma boa parte deles 

chegou recentemente, 20% (6) ainda não completou 1 ano de moradia em São Paulo. Já 
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uma parte considerável dos entrevistados mostra que estão com suas vidas de certa 

maneira consolidadas na cidade, 50% (15) estão no grupo acima de 8 anos de residência 

no Brasil.  

 Moissés comenta sobre algumas das dificuldades enfrentadas na PIBHB sobre a 

questão do tempo de permanência dos bolivianos no Brasil: 

 

Enfrentamos dentro do nosso trabalho um problema cultural de 
ir e vir. O boliviano vem, trabalha uma média de 2 anos e 
retorna. É essa a ideia. Ele vem realmente para trabalhar e voltar 
para o seu local de origem. No caso do pastor Guilhermo e do 
meu, esta condição é diferente, porque já estamos praticamente 
radicados, até mesmo alguns bolivianos hoje já estão vivendo 
essa realidade. Alguns deles já se assentaram de vez, mas mesmo 
assim você às vezes percebe que a ideia deles é um dia voltar, 
mesmo estando há tantos anos aqui, alguns tem negócios na 
Bolívia, estão construindo lá.  

 

 Apesar da taxa de retorno, que é peculiar aos movimentos migratórios, estes 

dados confirmam que os “imigrantes latino-americanos têm construído suas vidas na 

cidade, permanecendo, constituindo famílias e tendo filhos em São Paulo” 

(BAENINGER, 2012: 180).   

 A questão da situação do visto é sempre um fator preocupante na vida do 

migrante estrangeiro. Estar irregular no país agrava sua vulnerabilidade no mercado de 

trabalho, impede a abertura de conta bancária, dificulta a possibilidade de locação de 

um imóvel, sem falar na dificuldade de acesso a educação e reconhecimento de seus 

títulos acadêmicos (SILVA, 2005).  

 Apenas de um dos membros da PIBHB disse estar sem visto no país e outros 

dois que não citaram. A grande maioria do grupo não enfrenta esta dificuldade, o que 

permite um ambiente mais seguro entre eles. Apenas 3% estão com visto de turista, os 

demais, 3% possuem visto de estudante, 17% estão com visto de trabalho e 67% já 

possuem o visto permanente, daí podermos afirmar certa estabilidade no perfil deste 

grupo.  

 

 

Gráfico 9 – Situação do visto 
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2.2.1. A composição étnica, cultural e econômica  

 

 

 A Bolívia é um país pluricultural e multiétnico onde convivem vários grupos 

étnicos. Podemos destacar os quéchuas (30%), os aimarás (25%). Aponta-se que 

aproximadamente 74% da população sejam indígenas. Outros 15% seriam mestiça, 10% 

de brancos e apenas 1% de negros (SILVA, 2005).   

 Com relação aos bolivianos da PIBHB, a pesquisa apontou que quanto à cor da 

pele: 53,33% identificaram-se como sendo parda (16); outros 16,66% como branca (5); 

apenas 3,33% como preta (1); outros 13,34% como amarela; e ainda 13,34% (4) que 

não souberam como identificar-se.  

 

 

Gráfico 10 – identificação da cor da pele 
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 Alguns estudos afirmam que existem aproximadamente 26 línguas na Bolívia e 

que já foi possível classificar cerca de 127 dialetos (ARAGÓN, 1987). O gráfico abaixo 

ilustra a comparação dos idiomas falados entre o entrevistado(a), seu pai e sua mãe. Dos 

entrevistados, 28 falam espanhol, quase sua totalidade; apenas 10% (3) falam 1 idioma, 

outros 33,3% (10) falam 2 idiomas, e 53,3% (16) falam 3 idiomas e 1 pessoa apontou 

falar 4 idiomas. Com relação a seu pai, foi interessante notar que 63,3% (19) falam 2 

idiomas e 10% (3) falam 3 ou mais idiomas. Com relação à mãe, os números são bem 

próximos ao dos pais, 70% (21) falam 2 idiomas e 6,7% (2) falam 3 ou mais idiomas, 

mas merece destaque que apenas um (1) pai e uma (1) mãe falam português.   

 

 

Gráfico 11 – idioma falado entre entrevistado, pai e mãe 
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 Vale ainda destacar que apesar da importância que o domínio das línguas 

indígenas exerce no ambiente das famílias na Bolívia, haja vista observar o domínio de 

um segundo ou mais idiomas além do espanhol por parte dos pais dos entrevistados, 

como citado logo acima, mas a língua espanhola assume um papel-chave para o 

migrante boliviano, uma vez que ela torna-se um facilitador para o aprendizado e 

domínio da língua portuguesa em seu novo contexto como migrante e podemos 

observar que quase todos, entrevistados (28 = 93,3%), pais (29 = 96,7%) e mães (27 = 

90%) falam o espanhol.   

 Uma das características determinantes para a inserção no mundo do trabalho é o 

nível de escolaridade do indivíduo. O gráfico 12
35

, mostra, no Estado de São Paulo, a 

distribuição das populações segundo essa variável. 

 

Gráfico 12 - Escolaridade adquirida (população de 30 a 60 anos) em SP 

 

 

Fonte: PNAD 2009/IBGE (Elaboração IPEA) 

 

 

 De acordo com os resultados, os migrantes do Nordeste, em geral, são os que 

apresentam menor escolaridade, notadamente os baianos, entre os quais 59% não 

concluíram o Ensino Fundamental. Mas observe que os estrangeiros superam os 

                                                                        
35 apresentado pelo IPEA em seu estudo sobre o perfil dos migrantes em São Paulo em 2011 - 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111006_comunicadoipea115.p
df 
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paulistas em termos de escolaridade: 46% têm formação superior, contra apenas 24,3% 

dos nascidos no estado de São Paulo. Outros grupos de 7 migrantes ultrapassam a média 

dos paulistas natos, composto por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e estados do Centro-Oeste, em que 27,1% possuem nível superior 

completo. 

 Logo abaixo, seguindo esta mesma variável com relação ao nível de 

escolaridade do indivíduo, segue os dados específicos dos bolivianos membros da 

PIBHB: 

Gráfico 13 – Escolaridade adquirida entre os bolivianos da PIBHB 

  

 

 

 

 Podemos afirmar de acordo com os resultados, dentro da família do migrante 

entrevistado, a mãe apresenta menor escolaridade, chamando atenção ao alto número 

daquelas que nunca frequentaram a escola, que foram 10 de um total de 30 (33,33%) e 

se somarmos àquelas que não completaram o Ensino Fundamental (total de 16), 

representam 53,33%. Entre os pais, apenas 3 nunca frequentaram a escola (10%), mas 

destaca-se que podemos dizer que 56,7% não têm até o Ensino Médio completo e apesar 

de 4 indicarem ter cursado o Ensino Superior, nenhum deles completou o curso, ao 

passo que entre as mães, pelo menos uma (1) indicou ter concluído. O melhor nível de 

escolaridade está entre os entrevistados na condição de filho(a), sendo que 10% (3) 
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concluíram o Ensino Superior e outros 2 estão em andamento; somando-se com aqueles 

que têm o Ensino Médio Completo, eles representam 50% do grupo, além de todos 

terem em algum momento frequentado a escola.   

 Sobre a taxa de desemprego, apenas 4 entrevistados disseram estar 

desempregados e sem salário. Isto representa 13,3% do grupo, número bem acima da 

média apontada pelo IPEA para a RMSP, que está em 6,9%, sendo que a taxa para o 

grupo total de estrangeiros é de 4,3% (Fonte: PNAD 2009/IBGE).   

 Com relação à profissão, o grupo confirma a fortíssima ligação do migrante 

boliviano com o setor de confecção em São Paulo, 90% (27) dos entrevistados 

trabalham diretamente com oficinas de costura, sendo que 22 são costureiros, 1 é 

estilista, 4 são comerciantes autônomos no setor. Interessante destacar que um deles 

citou ser enfermeiro por profissão, mas trabalha como costureiro e apenas 1 disse 

trabalhar em outra atividade e ramo (vendedor de copos descartáveis), outros 2 não 

citaram.  Ainda outro caso interessante, um dos entrevistados disse trabalhar como 

técnico de informática, mas é dono de uma oficina de costura. Iremos aprofundar essas 

questões no capítulo 3.  

 Outro indicador da qualidade do posto de trabalho é a remuneração obtida. 

Dados dos estudos do IPEA nos possibilitam olhar para o rendimento médio mensal do 

trabalho dos migrantes em São Paulo, incluindo os estrangeiros, e é possível perceber 

uma estratificação, por lugar de origem, no mercado da RMSP:  

 

 

Gráfico 14 – Rendimento mensal médio na RMSP 

 

 

Fonte: PNAD 2009/IBGE (Elaboração IPEA) 
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 Os analistas do IPEA dizem que:  

 

Excluindo-se os estrangeiros, cuja renda do trabalho é muito 
superior, podem-se distinguir três classes de trabalhadores: a 
classe mais baixa, formada por nordestinos e nortistas, cujo 
rendimento médio gira em torno de R$ 1.000,00; uma classe 
intermediária, formada por mineiros e paranaenses, com 
rendimentos em torno de R$ 1.500,00 e uma classe mais alta, 
formada por paulistas e pelo grupo de migrantes dos outros 
estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, cujos rendimentos giram 
em torno de R$ 2.000,00.36  

 

 O estudo aponta que como resultado da inserção diferenciada no mundo do 

trabalho, mas não somente por causa dela, há uma presença desigual dos grupos de 

migrantes nas diferentes classes sociais. Explica-se também, que para facilitar a 

visualização, dividiu-se a população em três classes sociais, levando em consideração a 

renda domiciliar per capita de cada indivíduo. Sendo assim, considera-se “classe baixa” 

os indivíduos que moram em domicílios com até um salário mínimo de renda domiciliar 

per capita; “classe média” aqueles com mais de um até três salários mínimos; e “classe 

alta” os com mais de três. Os analistas indicam que a probabilidade de um nordestino ou 

nortista frequentar a classe mais alta gira em torno de 5%, enquanto, entre os paulistas, 

26% estão nessa faixa. Cerca de 40% dos estrangeiros, no entanto, compõem a classe 

mais rica, mas isso não representa a realidade do grupo de migrantes bolivianos da 

PIBHB.  

 

 

Gráfico 15 - Proporção da população de 30 a 60 anos por faixas de renda 

 

                                                                        
36 Citado em 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111006_comunicadoipea115.pdf, grifos 
do autor. 
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Fonte: PNAD 2009/IBGE (Elaboração IPEA) 

 

 

Gráfico 16 - Proporção entre bolivianos da PIBHB por faixas de renda 

 

 

 

 

 O resultado de nossa pesquisa indica que entre os membros da PIBHB, que 

33,33% (10) dos entrevistados concentram-se na faixa de renda até 1 salário mínimo ou 

menos, sendo que 13,33% (4) estão entre os “sem-salário”.  Esta é uma realidade bem 

diferenciada, infelizmente, mostrando que os migrantes bolivianos encontram-se numa 

qualidade de renda abaixa da média dos demais estrangeiros na RMSP.  
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 Quando o migrante chega a São Paulo, este sonha numa melhoria de vida em sua 

renda que venha a acontecer o mais breve possível, mas essa melhoria de vida 

econômica necessita passar por maior qualificação profissional que vem acompanhada 

da necessidade do estudo. A conciliação de sua jornada de trabalho, em sua maioria nas 

confecções, com os estudos, torna-se quase impossível. O que explica talvez a 

manutenção deste quadro economicamente desigual entre os diversos grupos migrantes, 

estrangeiros e nacionais, em São Paulo.  

 Tendo conhecido a história da formação da PIBHB e traçado o perfil de seu 

membro, podemos dar o próximo passo para compreender os aspectos da cultura e da 

vida de uma igreja de migrantes na capital paulista.  
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS DA CULTURA DE ORIGEM DE UMA 

IGREJA DE MIGRANTES 

 

 

            “Se o passado nos chega deformado,  

o presente desagua em nossas vidas de forma incompleta.  

Alguns vivem isso como um drama. E partem em corrida nervosa à procura daquilo que 

chamam a nossa identidade. Grande parte das vezes essa identidade é uma casa 

mobilada por nós, mas a mobília e a própria casa foram construídas por outros”.  

Mia Couto  

 

 

Neste capítulo, analisamos a identidade de uma igreja de migrantes. Tomando como 

base empírica entrevistas realizadas com os membros da PIBHB buscaremos identificar 

as principais questões comuns e distintas que levaram cada um deles a migrarem para a 

cidade de São Paulo e consequentemente, aderir e permanecer na igreja em estudo.  

Observamos práticas pastorais no dia-a-dia da comunidade buscando apontar como 

estas agregam na vida de seus membros o sentido de pertencimento ao grupo, cuidado, 

integração e suas dificuldades.  

 

 

3.1. A construção da identidade de uma igreja de migrantes  

 

 

 Os migrantes estão de certa forma mobilizados em torno da construção de uma 

nova imagem de si mesmos. A presença dos bolivianos em São Paulo permite que se 

avalie como a cidade trata os diferentes grupos migrantes e como estes reagem ao 

tratamento que recebem. Precisamos levar em consideração que bolivianos e brasileiros 

têm em comum a influencia das três matrizes formadoras de sua cultura latino-

americana: ibero-americana, indígena e a africana.  Silva (2012: 31) diz que: 
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É evidente que os processos de formação culturais foram 
marcados pela dominação e discriminação da parte dos 
colonizadores, classificando os ´nativos´ e os que vieram depois 
do continente africano como escravos, de inferiores e de gente 
sem ´cultura´. Por certo, a herança nefasta dessas escravidões 
ainda se faz sentir no cotidiano da cidade, discriminando tudo 
aquilo que vem de lugares considerados periféricos, como é o 
caso de imigrantes oriundo de países pobres e com tradições 
culturais indígenas, entre eles os bolivianos.   

 

 Como pudemos observar no capítulo 1, os primeiros migrantes bolivianos que 

chegaram a São Paulo na década de 1950 vieram em sua maioria motivados pelos 

estudos, mas acabaram permanecendo na cidade e muitos passaram a trabalhar como 

profissionais liberais. Outros migraram nas décadas de 1960 e 1970 por motivos 

políticos devido à crise de governo e intervenções militares desse período. Isto nos leva 

a ver a diferença de perfil dos migrantes mais recentes, com os primeiros, 

principalmente em sua motivação ao mudar-se para o Brasil, mais especificamente para 

a cidade de São Paulo.  

 Precisamos avaliar até que ponto essa mobilidade geográfica também afeta a 

identidade religiosa da pessoa, desde a mudança de religião ou redefinição do 

pertencimento a um novo grupo religioso. 

 A escolha da religião e de afiliação a um grupo religioso é vista hoje em dia 

como sendo subjetiva e sujeita a mudanças (trânsito religioso). Roberto Marinucci 

(2011: 97-118) trabalhou essa questão da identidade religiosa em contexto migratório e 

analisou de que maneira o migrante relata as transformações ocorridas em sua vida de fé 

após a migração e como justifica, consequentemente, as razões do trânsito religioso. 

Marinucci elaborou alguns fatores que incidem nesta mudança da identidade religiosa e 

que evidenciam seus laços com a migração e as classificou em seis dimensões:  

 

1) Dimensão emergencial: transitar como resposta a situações de crise; 

2) Dimensão relacional: transitar em busca de redes sociais de apoio e 

solidariedade;  

3) Dimensão doutrinal: transitar por divergências doutrinais e busca de sentido;  

4) Dimensão da alteridade: a diversidade pastoral e o pluralismo religioso;  

5) Dimensão da autorrealização: em busca da qualidade de vida;  

6) Dimensão pragmática: os problemas práticos do dia-a-dia.  

 



74 
 

 Marinucci (2011: 100) diz que:  

 

o ser humano contemporâneo, enquanto sujeito de sua história, 
não renuncia à dimensão religiosa, mas a molda a partir da 
interação constante com uma pluralidade de ofertas simbólicas 
que, de alguma maneira, devem responder a seus desafios 
existenciais.  

 

 Vamos examinar a seguir, através da análise do questionário aplicado com seus 

membros - citado anteriormente - e as entrevistas realizadas, como estas dimensões 

estão presentes na vida dos migrantes da PIBHB e como esse reinício de vida no novo 

contexto que o indivíduo vive no papel de migrante está ligado ou não à identidade 

religiosa e sua prática. 

 

 

3.2. Migração e mobilidade religiosa no contexto da PIBHB 

 

 

 Com relação aos membros da PIBHB, fizemos a pergunta para identificar qual 

foi o fator de motivação para sua migração. Veja o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 17 – Motivo de vir para o Brasil 

 

 

  

 Nossos 30 entrevistados podiam preencher mais de uma resposta. 70% deles 

(21) disseram que foram motivados em sua saída da Bolívia em busca de “melhor 

qualidade de vida”. Empatados em segundo lugar, 13,4% (4 respectivamente) 
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apontaram que foram motivados em sua migração por “oportunidade profissional” e por 

uma questão de “sobrevivência”. Apenas 10% (3) disseram que vieram por motivos 

familiares.  

 Em entrevista com Pablo, 60 anos, ele disse que chegou ao Brasil em 1986,  

 

eu estou na igreja desde o início. Já era cristão quando estava na 
Bolívia, pertencia a uma igreja chamada Seminario. Vim para o 
Brasil por causa de trabalho, aqui se vive melhor. Sou solteiro e 
não pretendo retornar à Bolívia. Trabalho com costura, moro 
com amigos. Ainda tenho dificuldade em falar Português. 

 

 Como visto no capítulo 2, a maior parte dos membros da PIBHB está envolvida 

no trabalho com as oficinas de costura e em diferentes graus de hierarquia, como mostra 

o depoimento a seguir. Moissés comenta que com relação a isso: 

 

hoje está bem diversificado, se você tivesse perguntado há uns 7 
anos atrás seria 100%. Na verdade é que nem o brasileiro ou 
latino que vai para os Estados Unidos, qual o trabalho que eles 
encontram mais acesso? É aquele que o pessoal de lá não faz; e 
aqui se deu o mesmo fenômeno, não digo que seja por uma 
formação inicial deles, que todo mundo lá seja costureiro, foi 
uma forma fácil deles não dependerem de mais ninguém para 
fazerem o que eles fazem. Então eles investiram o pouco que eles 
tinham em maquinário e começaram a fazer. Na verdade eles não 
são serviço terceirizado, é “quarteirizado” ou “quinteirizado”, sei 
lá, porque eles vendem para o dono normalmente coreano que é 
aquele que vende como se fosse dele, mas na verdade ele 
terceiriza isso, que por sua vez, ele vende para as grandes lojas do 
Brás que vende para as grandes marcas, então isto torna-se uma 
cadeia. Hoje, por exemplo, muitos deles acharam num 
investimento maior de montar a sua própria oficina, é o grande 
mercado de trabalho, outros continuam como empregados, e 
muito poucos se aventuraram a trabalhar em alguma outra área. 
Por exemplo, na minha banda, eu, que não sou boliviano, então 
não conta, mas tem o outro Moisés, boliviano, ele é formado em 
informática e trabalha nessa área, mas também tem a oficina de 
costura que é dele, quer dizer, eles não se desvinculam 
totalmente.  

 

 Podemos destacar que a principal motivação do imigrante boliviano da PIBHB 

que chega a São Paulo é a melhoria da qualidade de vida, que para ele decorre da 

possibilidade de conseguir a tão sonhada mobilidade econômica através da 

possibilidade de trabalhar e economizar.  
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 Um estudo de campo realizado em 2008 e 2009 pelo Centro Scalabriniano de 

Estudos Migratórios de Brasília (CSEM) teve o objetivo de conhecer os fatores que 

caracterizam as mudanças identitárias de migrantes urbanos e, acabou por mostrar um 

expressivo número de entrevistados que justifica a mudança de afiliação religiosa ao 

passar por momentos de crises, destacando a importância da proximidade e da 

solidariedade por parte dos membros do novo grupo religioso (MARINUCCI, 2011: 

102).  

 Com relação à mobilidade religiosa entre os membros da PIBHB, perguntamos 

qual era a sua religião antes de migrar para o Brasil. Observe o gráfico 18 logo abaixo:  

 

 

Gráfico 18 – Qual a religião antes de migrar ao Brasil 

 

 

 

 

 Os dados indicam que 57% do grupo teve alguma experiência de mudar de 

religião, somando aqueles que eram cristão-católicos (47%) e o sem religião (10%). Se 

considerarmos como trânsito a mudança de pertencer a uma afiliação cristã pentecostal 

(17%) e passar agora para uma afiliação cristã protestante/batista, esse número cresce 

para expressivos 74%, reforçando a ideia de que essa experiência de mudança religiosa 

vinculada à emigração é uma forte marca dentro do grupo de membros da PIBHB.   

 Marinucci (2011: 103) destaca que:  

 

O deslocamento geográfico provoca, com muita frequência, uma 
perda de referenciais identitários que, por vezes, multiplica os 
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efeitos negativos e patológicos de eventuais situações de crise, 
mesmo daquelas não diretamente relacionadas com o 
deslocamento. Além disso, o abandono de interlocutores 
significativos pode aumentar a disposição do migrante à mudança 
mediante a procura de novos referenciais, novos relacionamentos 
interpessoais, novas respostas, principalmente em situações 
emergenciais. A migração, em breve, representa um fator de 
vulnerabilidade identitária que interfere positivamente na 
intensidade da crise e na predisposição à mudança.  

 

 Com relação ao tempo de conversão à religião cristã-protestante, os 

entrevistados responderam:  

 

Gráfico 19 – Tempo de conversão 

 

 

  

 

 Podemos dizer que é um grupo maduro, apresentando 73,3% com mais de 6 anos 

de conversão (sendo que deste grupo mais de 36,7% indicaram 10 anos ou mais). 

Apenas como referência, podemos citar uma pesquisa do Centro de Estatística Religiosa 

e Investigações Sociais (CERIS) realizada em 2004, com o objetivo de analisar o tema 

“Mudança de Religião no Brasil”, aplicada em 23 capitais e 27 municípios, onde 23,4% 

dos entrevistados afirmaram ter mudado de religião desde que nasceram.  

0

2

4

6

8

10

12

Tempo de conversão

2 4 11 11
2

Até 1 ano (2)

Entre 1 e até 5 anos (4)

Entre 6 e 10 anos (11)

Mais de 10 anos (11)

Não citou (2)



78 
 

 Moissés lembra que algumas pessoas se converteram no contexto da PIBHB, 

mas a grande maioria já veio convertida
37

:  

 

e o que é, não vou dizer pior, mas o que é mais curioso, é que 
veio de outro tipo de denominação não-batistas, motivo pelo 
qual a gente não pode ser batista 100%, se não você faria culto 
para 3 ou 4, e você também não ir para o outro extremo. Como 
houve uma avalanche de bolivianos, eu não sei dizer quem já veio 
e acabou se convertendo, eu sei que há alguns testemunhos de 
pessoas que falam que se converteram aqui, mas eu não tenho 
essa estatística, e eu acho que é até uma falha, porque a gente tem 
secretária, mas não tem estatística de quem é quem, e eu acho 
que deveria ser feito um trabalho mais apurado de quem é 
convertido e quem é batizado. Tivemos batismo agora a alguns 
meses, o anterior foi feito na Igreja da Liberdade, mas esse 
ultimo foi feito num acampamento onde realizamos os batismos. 
Todo ano nós temos batismos, e todo domingo temos visitas, 
você pode reparar, o problema é que nem todos ficam. Não 
existe uma estatística disso. No culto aos domingos se levanta 
quem vem pela primeira vez, mas eu não sei quantos temos hoje 
num culto, por exemplo, que veio pela segunda, terceira ou 
quarta vez, para ver se essa primeira vez teve algum tipo de efeito 
positivo, se fez com que a pessoa voltasse.  

 

 Ao perguntarmos sobre qual foi o fator (ou mais de um) que os motivaram a 

frequentar a PIBHB, as respostas foram:  

 

Gráfico 20 – O que motivou a frequentar a PIBHB 

 

                                                                        
37 A ideia de conversão aqui é que a pessoa mudou de uma religião anterior qualquer (ou até mesmo sem 
religião) para a religião cristã-protestante. Lembrando que pelo caminho da conversão ou não, as pessoas 
mudam de pertença religiosa.  
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 A condição migratória provoca muitas vezes momentos de crise e 

vulnerabilidade na vida do migrante e a religião torna-se uma das possíveis saídas dessa 

situação, mas não a única.  

 Moissés destaca que a identificação com sua cultura também atrai alguns destes 

bolivianos para conhecer e frequentar a igreja: 

 

Eu pensava que nós chilenos éramos extremamente folclóricos, 
mas eu descobri que não, o boliviano é muito mais, ele é muito 
mais voltado para suas raízes culturais, então eles procuram 
muito mais igrejas onde até a própria música seja semelhante 
àquela que culturalmente praticam no mundo secular na Bolívia. 
Então, hoje você vai a algumas igrejas hispânicas que não são 
batistas e você tem ali louvor em ritmo de ´cumbia´38, e a gente 
foge um pouquinho disso, porque como sou eu quem cuida da 
música eu procuro manter uma linha nem tão severa, nem tão 
ortodoxa, nem tão aberta, procuro sempre manter o bom senso, 
porque você não pode ser muito severo porque senão nem vai 
haver música e nem tão liberal senão não vai haver culto e a coisa 
vai desandar de vez, não seria culto, seria alguma outra coisa que 
nem sei dizer. A gente tenta ter um equilíbrio, mas tem igrejas 
que são totalmente mais radicais, o pessoal corre e grita, tem um 
pastor conhecido no meio hispânico que o culto deles é um show 
praticamente, e isso atrai muito, e tem uma parcela das pessoas 
que gosta disso e vai pra lá; hoje ele tem várias igrejas. 

                                                                        
38 Estilo de música tradicional na Colômbia, mas muito popular em outros países da América Latina, 
incluindo Bolívia.  
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Foto 7 – Apresentação de um dos grupos de dança durante culto na PIBHB  

 

Fonte: André Paes 

 

 

 O Pastor Guilhermo diz que as pessoas, em sua maioria, não procuram a igreja 

por alguma necessidade material, a não ser algumas exceções que passam na rua, na 

porta da igreja, olham e pedem ajuda. Agora,  

 

o que acontece muito é que a gente sabe de algumas pessoas que 
precisam de ajuda e a igreja tem esse trabalho social. A gente 
arrecada alimento, monta algumas cestas básicas e é dada para as 
pessoas que sabemos. Mas no meu entendimento, ninguém 
procura a igreja por esse fim, acaba sendo consequência. Hoje eu 
tenho ouvido dizer que tem se acentuado um pouco essa 
necessidade. Uma vez eu fiz um teste no culto e pedi para 
levantar a mão quem estava desempregado e apenas uma pessoa 
levantou a mão, então o índice de emprego é muito alto. O índice 
de desemprego é muito baixo, mas às vezes a pessoa ganha 
pouco e não é suficiente. Isso tem feito com que algumas tenham 
necessidade, mas no passado eram poucas. Hoje eu percebo que 
tem mais pessoas precisando do que antigamente.  
 

   

 A mudança de religião motivada por necessidades materiais também tem sua 

legitimidade. O que podemos observar é que a dimensão relacional é que mostra forte 
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influencia na adesão à PIBHB. Se somarmos a questão familiar (33,3%) e amizade 

(16,7%), podemos considerar o principal fator que motivou a pessoa a frequentar a 

PIBHB foi a dimensão relacional, representando 50%, seguida da dimensão doutrinal, 

apontada como conversão, para 33,3%.  

 

 

Foto 8 – Culto dominical na PIBHB, 

 

 

Fonte: André Paes 

 

 Os estudos do CSEM “atrelaram o trânsito religioso com a questão das relações 

interpessoais: a mudança ocorreu pela solidariedade de membros de outra denominação 

religiosa ou, então, pelo convite ou seguimento de familiares e amigos” (MARINUCCI, 

2011: 105).  

 As igrejas se tornam em espaços de sociabilidade e solidariedade fundamentais 

para a vida do imigrante, que vive um momento de refazer suas redes de 

relacionamentos no contexto da migração. Silva (2005: 44) afirma que:  

 

Nesse sentido, a ação pastoral, além de unir os desiguais 
socialmente, a partir de uma filiação divina a um Pai comum a 
todos, une também os iguais culturalmente, pois é na experiência 
do contato interétnico que é possível reafirmar e redefinir as 
várias identidades em jogo. Assim, num novo contexto, a cultura 
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passa a ser um espaço privilegiado de diálogo entre os imigrantes 
e o contexto local, que às vezes discrimina porque não conhece 
as riquezas e belezas da cultura do outro.  

 

 

3.3. Trajetórias dos migrantes 

 

 

 A seguir, disponibilizamos alguns depoimentos e histórias que resumidamente 

narram a trajetória de alguns dos membros da PIBHB. Através dessas declarações 

poderemos observar alguns dos fatores que levaram tal indivíduo a migrar para São 

Paulo e aderir à PIBHB.    

 

 Samuel, 34 anos, migrante da região de Oruro:  

 

 “Cheguei ao Brasil em 1999, fiquei dois anos aqui e ainda não era cristão”. 

Conheci a Jesus através de amigos na Igreja Batista da Liberdade no ano de 2000. 

Comecei a frequentar a igreja e graças a Deus ele tocou meu coração. Eu sempre 

procurava por amigos sinceros, meus amigos de antes eram para beber e essas coisas e 

eu queria ficar longe disso.  

 Ao chegar a igreja eu conheci novos amigos, através deles eu conheci a Jesus e 

entreguei minha vida ao Senhor, me batizei e agora estou trabalhando dentro da igreja 

no ministério de teatro.  

 Aqui no Brasil eu trabalho com costura. Vim para o Brasil por motivo de 

trabalho, para melhorar a vida. Conheci minha esposa aqui, mas me casei na Bolívia 

no civil e na igreja no Brasil. Temos dois filhos, um menino de 7 e uma menina de 2 

anos.  

 Sempre temos a perspectiva de retornar para a Bolívia, tenho meus pais e meus 

sogros lá, a gente sente saudades da família. Já retornamos algumas vezes, a última vez 

foi há 3 anos e estamos pensando em ir ao final deste ano visita-los.  

Sobre o meu futuro sou focado em trabalhar, no meu ministério na igreja e aguardar o 

que Deus vai fazer com a minha vida.  

 Toda minha família está na igreja. Estamos aqui mais no final-de-semana. A 

gente trabalha a semana toda e se reúne mais no final de semana apenas.” 
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 Victoria, 35 anos, migrante da região de La Paz: 

 

 “Cheguei ao Brasil em 1998, vim pela vontade e curiosidade de conhecer o 

Brasil porque meus irmãos já moravam aqui e falavam muito do país, e aproveitei para 

poder estudar também.  

 Eu já era cristã convertida numa igreja Assembleia de Deus na Bolívia (La Paz) 

e eu conheci a igreja em São Paulo porque antes de vir para cá meu irmão comentou 

comigo que havia uma igreja onde frequentava o povo hispano, então, eu viajei já 

sabendo disso e meu irmão frequentava a igreja também, e desde que cheguei eu 

frequento e estou ativa, ajudando nos ministérios. 

 Eu trabalho com vendas em comércio de roupas. Casei no Brasil com um 

boliviano e temos uma filha, nascida no Brasil, ela é brasileira. Como boliviana a gente 

acaba se ligando muito com a igreja hispana, com o povo, porque é a maior relação 

que temos com as pessoas da mesma terra é na igreja. Fora da igreja você se relaciona 

com brasileiros, na maioria das vezes, mas o lugar aonde você vai se relacionar com 

pessoal da sua terra é na igreja. Aqui é onde você se encontra, é como se você ficasse 

ainda num pedacinho da Bolívia, e lógico que no caso se a gente ainda estivesse na 

Bolívia lá a gente não ligaria tanto e não ficaria tão junto, por que lá somos todos 

iguais. Aqui, a diferença é que o povo boliviano está na igreja, então a gente vem, se 

encontra e se identifica e ocupa 50% da nossa vida e do nosso tempo.  

 Temos relacionamento normal com outros bolivianos que não são cristãos, por 

causa do trabalho e a maioria está no mesmo ramo de trabalho. Eu estudei teologia na 

faculdade de Perdizes. Tinha muita curiosidade e vontade em conhecer e saber mais de 

Deus e da Bíblia.”  

 

 

 Julio, 20 anos, migrante da região de La Paz:  

 

 “Cheguei ao Brasil há 2 anos e estou na igreja há 1 mês. Morava em La Paz e 

vim para São Paulo por causa de trabalho e estudo, meu irmão mora e trabalha aqui.  

Eu ajudo meu irmão na oficina de costura. Eu comecei a estudar na faculdade aqui no 

Brasil, veterinária, mas precisei parar por dificuldade em pagar, mas pretendo 

continuar.  
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 Conhecia a igreja através da minha tia. Um dia eu fui até a casa dela e ela me 

convidou para vir à igreja, mas eu disse que não tinha tempo, passaram-se 2 meses e eu 

voltei a casa dela e disse que queria ir à igreja com ela e eu gostei muito. Na Bolívia eu 

ía a igreja quando era apenas criança, com meus pais.  

  Eu ainda não sei se irei ficar no Brasil porque meus pais estão na Bolívia. Eu 

estou aqui trabalhando e preciso mandar recursos para eles.” 

 

Foto 9 – Culto de celebração dos 25 anos da PIBHB (maio/2012) 

 

 

Fonte: André Paes 

 

 

3.4. A igreja como rede relacional 

 

 

A igreja torna-se lugar de abrigo, solidariedade e amizade na vida do migrante. 

Isso pode ser reforçado com as redes de parentesco e amigos que pertencem à 

comunidade e influencia na decisão da pessoa em passar a frequentar e aderir à igreja.  

 Perguntamos sobre há quanto tempo o indivíduo frequentava a PIBHB:  
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Gráfico 21 – Tempo que frequenta a PIBHB 

 

 

 O número indica a realidade de um grupo migrante que vive a chegada e retorno 

de seus membros constantemente. Vemos aqui que 16,7% são muito novos na 

comunidade, mas o grupo é bem estável com relação a tempo de permanência de seus 

membros na igreja, 26,7% frequentam a PIBHB entre 1 a 5 anos e outros 50% estão há 

mais de 6 anos, o que permite que este seja um grupo bem estabelecido como igreja 

local.  

  Interessante foi perceber como eles souberam da existência da igreja e como isso 

reforça a questão relacional (familiar e amizades). Veja o gráfico 21:  

 

 

Gráfico 22 – Como soube da existência da PIBHB 
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 Para 26% e outros 20%, essa descoberta da igreja ocorreu através das redes de 

amizade e familiar respectivamente. Percebemos a importância que essa dimensão 

relacional ocupa para o êxito do projeto migratório do indivíduo. Roberto Beneduce 

(2004) trabalha a ideia que o deslocamento geográfico provoca algum tipo de ruptura 

que leva a uma “dupla solidão”, que seria o sentimento de ser órfão da própria cultura e 

a carência de socializar lembranças, acontecimentos e situações. Como aponta 

Marinucci (2011: 106-107):  

 

o migrante que passa por essa “dupla solidão” será levado a 
buscar uma comunidade que ofereça um espaço em que possa 
participar, se bem de forma parcial, a própria cultura e a própria 
memória. Não é por acaso que em países de intensa imigração 
surgem igrejas étnicas que proporcionam, sobretudo para os 
recém-chegados, atividades litúrgicas e culturais na língua de 
origem. 

 

 Apesar da intensa jornada de trabalho dos bolivianos, de acordo com Moissés, 

isto não atrapalha o envolvimento com as atividades da igreja:  

 

se você levar em consideração que o nosso culto é no domingo 
pela manhã, não atrapalha nada, não temos outra atividade fora o 
culto. Eles folgam no domingo, trabalham durante a semana até 
o sábado ao meio-dia. Então, quando a gente tem alguma 
atividade é na parte da tarde do sábado, quando há. No domingo 
basicamente eles dedicam o dia inteiro à igreja.  

 

 Durante a semana, às quintas-feiras tem culto de oração no prédio da igreja 

mesmo, mas aí a frequência é muito pouca (Moissés cita que não chega a reunir-se 10 

pessoas no encontro). Uma das dificuldades para a reunião nos dias úteis da semana, 

além da dificuldade com jornada de trabalho da maioria do pessoal, há a 

impossibilidade de se programar o tempo de deslocamento com a dificuldade de 

locomoção e trânsito na cidade. O gráfico 22 mostra a participação dos entrevistados 

com outras atividades que exercem na igreja: 

 

Gráfico 23 – Atividade que exerce na igreja 
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 É possível perceber o alto índice daqueles que não participam de qualquer 

atividade específica no dia-a-dia da igreja, 43% dos entrevistados. Por outro lado, a 

maioria, 57%, está inserida com atividades que vão além do culto dominical.  

 

Foto 10 – Moissés dirigindo momento de cânticos (louvor) na PIBHB 

 

 

Fonte: André Paes 

 

 Moissés lembra que é difícil fazer um trabalho de acompanhar os membros da 
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trabalho que a maioria deles enfrenta, por muitos morarem no próprio local de trabalho 

com outras pessoas, o que dificulta a liberdade de acesso a tal pessoa e por causa da 

inviabilidade de programar esses encontros em dias úteis na cidade de São Paul sem que 

ocorra algo que mude os planos de agenda da pessoa. Reconhece-se que hoje há uma 

deficiência ainda maior para ir atrás daqueles que um dia estiveram com eles e hoje não 

estão mais. Ele diz:  

 

O meu trabalho ocupa muito do meu tempo e dificulta a 
possibilidade de visitar os membros. Quando consigo alguma 
flexibilidade com horário até me proponho a realizá-las, como já 
fiz anteriormente. Teve uns tempos em que nós fomos muito 
mais do que fomos hoje. Se a gente somasse o que somos hoje 
mais metade daqueles que fomos há uns 5 anos atrás, não 
caberíamos aqui, porque muita gente que veio foi embora. Eu 
conseguia até ir atrás de alguns daqueles que foram embora e 
mantinha contato com alguns. Em um desses casos, a maior 
queixa que eu ouvi é que eles deixaram de vir, e eles canalizaram 
tudo na pessoa do pastor que não foi visitá-los, mas o que eu 
entendo que eles quiseram dizer é que “a igreja não veio me 
visitar”.  

 

 Guilhermo destaca que grande parte dos membros da igreja, por trabalhar no 

ramo de confecção, acaba por morar e comer no local de trabalho, inevitavelmente isso 

provoca algumas dificuldades de relacionamento, alguns leves e outros mais sérios:  

 

Eu não vejo o problema com alcoolismo como predominante, a 
não ser em 1 ou 2 casos que de vez em quando surge, mas isso 
dentro de um universo de umas 150 pessoas que é o número de 
membros da PIBHB, não chega a 1% do grupo. A questão da 
bebida eu vejo como um problema cultural de alguns países da 
América do Sul, mas ao contrário daqui (Brasil) que a bebida 
nacional podemos dizer que é a cerveja, nesses países é o vinho. 
Mas falando especificamente dos problemas que temos 
enfrentado, justamente por essa questão de muitos deles viverem 
juntos, acabam por criar um problema maior do que a bebida, 
que é a infidelidade, adultério e até mesmo endividamento, 
porque o patrão tem que dar além do salário a moradia e comida, 
e claro, às vezes financiam a vinda do migrante para São Paulo, 
enfim, você faz o cálculo de quanto irá pagar considerando tudo 
isso.  

 

 A convivência dentro de uma igreja étnica também é marcada pelos conflitos da 

cultura deste grupo. Moissés diz que algumas vezes os membros esquecem o lado 
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institucional que a igreja, por ter um prédio alugado, necessita de manutenção e 

cuidados, e parte das pessoas tem dificuldade em compreender esse lado da igreja como 

uma empresa. Com isso, o que ele quer dizer é que a “igreja” instituição gera despesas e 

receitas, tem funcionários:  

 

Temos que saber separar quando é uma empresa e quando é uma 
instituição religiosa, porque a igreja não vive de nada, não vive de 
elogios, vive de dinheiro e desse ponto de vista é uma empresa, 
nós temos funcionários, o pastor é um funcionário, quer 
queiramos ou não, que nós não o tratamos como tal por uma 
questão de respeito, mas se visto do ponto empresarial, a igreja é 
uma empresa e ele é um funcionário da empresa. Então, até nesse 
sentido a pessoa fica difícil de assimilar a ideia, então tem certas 
coisas que você tem que ter um cuidado muito grande para você 
abordar um determinado assunto porque eu não sei como eles 
vão entender.  

 

 

3.5. A segunda geração  

 

 

 A segunda geração de migrantes pode ser definida como aqueles que são filhos 

dos imigrantes adultos, que podem ter nascidos no Brasil ou chegaram por aqui ainda 

crianças. Alguns estudos distinguem duas categorias de “segunda-geração”, a primeira 

sendo aquela das crianças-imigrantes nascidas no país de origem, que ainda novas de 

idade migram para serem criadas em outro país; e a segunda, que são os filhos de pais 

imigrantes, que nasceram no país objeto da migração (OLIVEIRA e BAENINGER, 

2012).  

 A PIBHB, por ter acabado de completar 25 anos de existência, começa a 

apresentar entre seus membros esta “segunda geração”. Moissés faz uma pequena 

ressalva: 

 

Eu diria que ainda não existe uma segunda geração de bolivianos 
dentro da igreja no sentido de serem independentes. Pelo fato de 
sofrermos muito com a questão do ir e vir, muitos vieram e 
ficaram aqui na comunidade e em São Paulo por 5 ou 6 anos e 
foram embora. Então, nem deu tempo de criar uma nova 
geração, eles eram ainda novos quando partiram. Outros vieram 
já com filhos, então nem marcaram uma segunda geração; e 
outros que estão há mais tempo, mas essa nova geração é ainda 
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pequena de idade, adolescente e dependente. Eu estou desde o 
início da igreja, já temos 25 anos de trabalho e eu tenho uma filha 
com 9 anos de idade hoje, então eu penso que não deu tempo de 
desenvolver isso ainda. Eu acredito que quando estivermos com 
30 ou 40 anos de igreja, aí sim, poderemos dizer que temos uma 
segunda geração, porque hoje temos alguns adolescentes 
nascidos aqui e que eles irão fazer parte da juventude e serão a 
igreja. Alguns adolescentes, quando a família veio para a igreja 
elas já tinhas as crianças, então eu não considero como segunda 
geração. 

 

 Podemos identificar nesta declaração a dificuldade de compreensão do conceito 

sobre o que é a segunda geração. Alguns veem os imigrantes da primeira geração como 

pessoas que num momento estão no país de origem e ora no país de destino, e o seus 

filhos seriam aqueles que estão no país de destino (objeto da migração) como cidadãos, 

para permanecerem. Como relação a essa ideia, Moissés mesmo considera: 

 

Eu vejo que temos uma segunda geração dentro da igreja, aqueles 
que nasceram, estão crescendo e foram apresentados aqui. Mas 
ainda é um grupo pequeno, por isso eu acredito que daqui alguns 
anos, aí sim poderemos dizer que há uma segunda geração.  

 

 Como esta segunda geração dentro da PIBHB é muito nova, torna-se difícil 

compreender como eles se inserem dentro da sociedade na cidade e quais sãos as 

relações mantidas com esta comunidade local para compreender os efeitos desta 

imigração para a sociedade.  

 

Foto 11 – Crianças acompanhando seus pais durante culto na PIBHB 

 



91 
 

 

Fonte: André Paes 

 

  Uma situação que acontece nas famílias da igreja é sobre a vontade de levarem 

seus filhos de volta para a Bolívia, por que há algumas vantagens lá em termos de 

acesso a educação, que justamente se contrapõe à dificuldade que se enfrenta aqui. Se 

por um lado existe a falta de trabalho na Bolívia e encontram-se oportunidades aqui, lá 

se facilita o acesso ao estudo, principalmente o ensino superior e aqui isto se torna uma 

dificuldade para quase todos, devido a problema com documentação e a jornada de 

trabalho, entre outras coisas.  

 Baeninger e Oliveira (2012: 185) observam que:  

 

hoje, os novos imigrantes teriam menos chances de mobilidade 
na sociedade receptora dos que tinham os imigrantes dos fluxos 
anteriores. Esse fator, associado a outros, como preconceito e 
falta de oportunidades educacionais, poderiam estar resultando 
em uma ´assimilação descendente´, ou seja, nos grupos 
minoritários do mainstream, dentro das subculturas; ao contrário 
ao que ocorreu aos descendentes dos imigrantes europeus 
tiveram uma ´assimilação ascendente´. Mas segundo Portes e 
Zhou (2005) na realidade a situação ainda não se tornou tão 
polarizada, logo, seria possível observar a assimilação em 
diversos segmentos da sociedade.  

 

 Um casal da igreja enviou os dois filhos de volta para estudar na Bolívia, por 

que lá é muito mais fácil estudar do que aqui e teriam melhores oportunidades no 
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futuro. Outro caso é de um rapaz que trabalhava voluntariamente na igreja ajudando na 

sonoplastia e decidiu voltar para estudar também. Pastor Guilhermo diz que: 

 

Quando terminar o estudo é difícil eles retornarem para o Brasil, 
porque aqui a vida é difícil para eles. Aqui pode haver trabalho, 
mas eles são discriminados. O povo boliviano, historicamente 
falando é um povo muito sofrido, sempre foi explorado, 
perderam o acesso ao mar e isso reduziu muito as suas 
possibilidades de crescimento econômico. A Bolívia tem riqueza, 
mas é explorada pelo estrangeiro. São um povo muito simples e o 
que percebo é que são muito discriminados e acabam por 
sentirem-se inferiorizados.  

 

 É quase impossível definir o número real de migrantes bolivianos de segunda 

geração em São Paulo pelos mesmos motivos que é difícil apontar um número mais 

próximo da realidade com os da primeira geração: grande número de indocumentados, 

falta de dados confiáveis e por que alguns nasceram no Brasil e isso camufla sua origem 

familiar de migrante. 

 Apresentamos neste capítulo a rica diversidade que compõe os aspectos culturais 

de uma igreja de migrantes bolivianos na cidade de São Paulo, que apesar de conviver 

com as tensões impostas por uma das maiores metrópoles do mundo, ainda assim 

encontra espaço para manifestar uma mensagem de fé, esperança e amor na vida de seus 

membros.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 A proposta desta dissertação foi investigar o tema sobre a relação entre migração 

no contexto de uma comunidade de migrantes (bolivianos) e religião, especificamente 

na cidade de São Paulo, focando a trajetória da Primera Iglesia Bautista Hispana de 

Brasil e seus membros. Longe de esgotar o assunto, acreditamos que a contribuição 

desta pesquisa tenha sido a de abrir um pouco mais a discussão de uma problemática 

pouco pesquisada do ponto de vista das ciências da religião. 

 A migração de bolivianos para a cidade de São Paulo já acontece há algumas 

décadas e tornou-se visível em algumas regiões da cidade. Daí a necessidade de abordar 

no capítulo 1 sobre o fenômeno migratório no Brasil e na Bolívia, para ajudar a 

compreender essa realidade e em seguida apontar a situação desses migrantes bolivianos 

especificamente no bairro do Pari, onde está localizada a PIBHB.  

 Pudemos observar a importância das mudanças no setor de confecções 

influenciando diretamente no aumento das migrações bolivianas na cidade de São 

Paulo, sendo que muitos deles migraram com a certeza do trabalho aqui e que isso não 

ocorreu por coincidência. Alguns donos de oficinas de costura acabam por financiar 

suas viagens ou estas ocorrem motivadas pela presença de familiares que já estão 

envolvidos trabalhando com as oficinas de costura, caso vivido por muitos dos membros 

da igreja.  

 A atuação do Consulado Boliviano na vida dos migrantes também merece 

destaque pelo trabalho que realiza para ajuda-los a regularizar sua condição de estar no 

país legalmente, evitando assim uma maior vulnerabilidade e exploração por causa de 

uma possível situação de indocumentação. 

 Silva (1997: 271) lembra que,  

 

importa dizer que o processo de exploração não se dá a despeito 
dos explorados, mas até com a sua conivência, pois para esses 
imigrantes o ramo da costura pode vir a ser também uma 
estratégia de ascensão econômica.  

 

 Vimos que a relação dos bolivianos com as regiões centrais da cidade acaba por 

facilitar o acesso à igreja, que está justamente localizada no Pari para ir de encontro a 

essa característica do migrante boliviano que busca aproximar o local de moradia e 
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emprego (muitas vezes sendo este o mesmo local) por razões econômicas e de tempo, 

tendo assim maior agilidade e facilidade de locomoção e acesso ao local de trabalho.   

  O capítulo 2 mostrou o contexto da formação e organização da PIBHB. A 

parceria e apoio de uma igreja brasileira local, a Igreja Batista da Liberdade, foram 

fundamentais para os primeiros anos desse trabalho, principalmente pelos recursos 

cedidos através do espaço para os primeiros encontros de culto, recursos de som, 

voluntários, entre outros.  

 Através dos dados coletados pudemos observar o perfil do membro da PIBHB, 

destacando um grupo adulto e estável, com metade dos entrevistados (50,%) com sua 

vida consolidada na cidade, residindo aqui há mais de 8 anos.  

 Identificamos também a forte relação de seus membros com o setor têxtil, 

apontando como a grande maioria de seus membros e frequentadores - mais de 90% 

deles - estão ligados diretamente com as oficinas de costura. Podemos dizer que é a 

partir deste mercado de trabalho e da própria comunidade da PIBHB, que se estrutura a 

principal rede de relacionamentos deste grupo de migrantes e que suas vidas se 

organizam a partir desta identidade.  

 A difícil conciliação entre a pesada jornada de trabalho e acesso a educação 

mostrou-se como um dos fatores da manutenção da desigualdade econômica entre os 

bolivianos e diferentes grupos de migrantes, estrangeiros e nacionais, em São Paulo.  

 Silva (1997: 271) aponta que: 

 

Apesar de todos os percalços que o migrante enfrenta, a 
migração pode significar um ganho para aquele que migra. Do 
ponto de vista econômico, a migração abre possibilidades de 
melhorar o nível de vida, comparando-se com o vivido 
anteriormente. Do ponto de vista social, pode significar ruptura 
de relações de tutela, dando ao migrante a possibilidade de 
“escolher” um novo patrão, embora é sabido que essa mudança 
não minora a exploração de sua mão-de-obra. E do ponto de 
vista cultural, tal processo pode abrir um amplo leque de 
contatos com múltiplos universos culturais, sobretudo na 
metrópole, os quais podem ser enriquecedores tanto para o 
migrante, quanto para a sociedade que o recebe. 

 

 O capítulo 3 analisou os aspectos da cultura de origem desta igreja de migrantes, 

destacando a busca por uma melhor condição de vida como principal fator de sua 

migração. Cabe aqui reforçar que as causas da migração deste grupo são sociais e não 

religiosas.  
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 Os bolivianos possuem alguns espaços de convivência e sociabilidade na cidade, 

existem algumas pequenas feiras de rua, comércios, bares, quadras de futebol 

localizadas nas regiões centrais, com destaque para a Praça Kantuta e a Rua Coimbra 

(Brás), e outros lugares que apresentam significados diversos para os migrantes. 

Podemos dizer que o espaço da PIBHB oferece uma relação de confiança, onde o 

migrante boliviano encontra sua gente ali e recebe acolhimento.   

 Concluindo, o migrante boliviano enfrenta muitas dificuldades em seu novo 

contexto de vida. De certo modo, em algum momento todos tem que passar por um 

processo de adaptação, aprender o novo idioma, regularizar sua documentação com 

relação ao visto, transições com o emprego, o que os leva às vezes a um momento de 

instabilidade. Mais grave ainda são as situações de exploração que muitos passam, tanto 

por parte de seus empregadores ou até mesmo por seus conterrâneos, em decorrência de 

sua vulnerabilidade.  

 

A migração enseja inevitavelmente mudanças tanto no ponto de 
partida dos imigrantes quanto no de chegada. Aquele que partiu 
leva na sua bagagem, além de esperanças e sonhos, tradições 
culturais e religiosas, uma visão de mundo que deverá ser 
adaptada ao novo contexto. Nesse sentido, ao entrar em contato 
com outra cultura, uma nova forma de ver o mundo, o imigrante 
terá que reelaborar a sua própria visão, incorporando novos 
valores e tradições que irão nortear a sua vida no local de destino 
(SILVA, 2005: 56). 

 

São justamente as adversidades, que provocaram na vida do migrante o sentimento 

de isolamento, insegurança, solidão, dor e medo, que também despertaram a 

solidariedade e esperança encontradas na possibilidade de pertencimento a uma nova 

comunidade, agora encontrada na religião, isto é, na possibilidade de aderirem e 

pertencer a um novo grupo religioso, neste caso, a PIBHB. 
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Anexo - A 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS MEMBROS DA PIBHB: 

 

1) Nome: _________________________________________________________  

2) Idade: _________                3) Sexo:   [    ] Masculino   [    ] Feminino  

4) Cor da pele:    

[     ] branca     [     ] preta     [     ] parda     [     ] amarela     [     ] não sabe     

5) Estado civil: 

[    ] solteiro    [    ] casado   [    ] divorciado   [    ] viúvo    [    ] outro: ________ 

6)Lugar de nascimento: ______________________________  

7)Nacionalidade: ____________________________________ 

8)Qual região da Bolívia: _____________________________ 

9)Na Bolívia, você morava em área:  [    ] urbana      [     ] rural 

10)Posição na família:  

[    ] chefe     [    ] cônjuge  [    ] filho  [    ] outro parente  [    ] outro  

11)Grau de escolaridade:    

[    ] 3º grau/superior    [    ] 2º grau  [    ] 1º grau  [    ] nunca freqüentou   

Grau concluído:  [    ] sim   [    ] não  [    ] em andamento 

12)Grau de escolaridade dos pais: 

Pai:      

[    ] 3º grau/superior    [    ] 2º grau  [    ] 1º grau  [    ] nunca freqüentou   

Grau concluído:  [    ] sim   [    ] não  [    ] em andamento 

 

Mãe:  

[    ] 3º grau/superior    [    ] 2º grau  [    ] 1º grau  [    ] nunca freqüentou   

Grau concluído:  [    ] sim   [    ] não  [    ] em andamento 

 

13) Que idiomas você fala: 

[     ] Espanhol    [     ] Quíchua    [     ] Aimará    [     ] Guarani    [     ] Português    
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[     ] Inglês     [     ] Outro: _________________________________________  

 

14) Idioma dos pais:   

Pai:  

[     ] Espanhol    [     ] Quíchua    [     ] Aimará    [     ] Guarani    [     ] Português    

[     ] Inglês     [     ] Outro: _________________________________________  

 

Mãe:  

[     ] Espanhol    [     ] Quíchua    [     ] Aimará    [     ] Guarani    [     ] Português    

[     ] Inglês     [     ] Outro: _________________________________________  

 

15) Quantidade de membros na família:  _______________________   

16) Quantos deles moram com você no Brasil: __________________       

17)  Há quanto tempo está no Brasil: _________________________ 

18)  Qual região onde você mora em SP? ______________________  

19)  Quantos cômodos há na casa onde mora? __________________ 

20) Quantas pessoas moram na casa onde você mora? ____________ 

21) Qual a sua profissão: ____________________________________ 

22) Está empregado:  [    ] Não    [    ] Sim. Exerce qual atividade: ____________ 

23) Qual motivo de vir para o Brasil (assinale uma ou mais alternativas):  

[    ] melhoria de qualidade de vida  

[    ] oportunidade profissional 

[    ] estudos  

[    ] sobrevivência  

[    ] outros: ____________________________________________ 

 

24) Qual a religião antes de vir para o Brasil:  

[    ] cristão – católico  

   [    ] cristão – protestante / Qual denominação: _______________ 

[    ] cristão – pentecostal  
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[    ] espírita 

[    ] sem religião 

[    ] ateu 

[    ] outros: _____________________ 

 

25) Você é cristão?  [    ] não    [     ] sim. Há quanto tempo? ____________________ 

26) Há quanto tempo frequenta a “Iglesia Bautista Hispana de Brasil”igreja? _________ 

27) Como soube da existência da igreja? _____________________________________ 

28) O que o motivou a freqüentar esta igreja em São Paulo (assinale uma ou mais 

alternativas): 

[    ] conversão 

[    ] família   

[    ] amigos 

[    ] solidão 

[    ] medo 

[    ] dificuldades financeiras 

[    ] outros: ______________________ 

 

29) Exerce alguma atividade ministerial na igreja: 

[    ] Não    [    ] Sim. Qual? _____________________________________________ 

30) Situação do visto: 

[    ] turista    [    ] trabalho  [    ] estudante  [    ] permanente    [     ] sem visto     

   [   ] outro: ______________________ 

 

31) Renda familiar (em salários mínimos – SM) [1 SM = R$ 622,00] 

[    ] sem salário  

[    ] até um 1 SM (até R$ 622,00) 

[    ] acima de um 1 SM até 2 SM (entre R$ 622,00 até R$ 1.244,00) 

[    ] acima de 2 SM até 5 SM (entre R$ 1.244,00 até R$ 3.110,00) 

[    ] acima de 5 SM até 10 SM (entre R$ 3.110,00 até R$ 6.220,00) 

[    ] acima de 10 SM (acima de R$ 6.220,00) 
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 Contato:  

Tel. _________________                            e-mail: ____________________________ 

 

(A sua identidade será plenamente preservada. A solicitação da identificação é 

para possível contato futuro para entrevista) 
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Anexo - B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM MEMBROS DA PIBHB 

 

 Serão entrevistados alguns membros da igreja com o objetivo de compreender a 

origem desta igreja de migrantes, sua organização e práticas pastorais na vida de seus 

membros.  

 

 Perguntas específicas / “Primera Iglesia Bautista Hispana de Brasil” 

 

- Há quanto tempo está em São Paulo (Brasil)? E na PIBHB? 

- Qual o motivo da vinda (migração) para São Paulo? 

- Por que a igreja foi estabelecida no Pari? 

- Falar um pouco sobre o início (plantação) da igreja.  

- “Hispano” não é um termo apreciado por um nativo boliviano, por que da citação no 

nome da igreja? 

- Liderança é “chilena” numa igreja de maioria boliviana, algum motivo em particular?  

- De que lugar da Bolívia os membros procedem? [pode ser que a religião seja um sinal 

de superação] É possível identificar membros de outros países latinos na igreja?  

- Como é o processo de membresia?  

- Como as pessoas ficam sabendo a respeito da igreja? 

- Quais os motivos de permanecerem/aderirem à igreja?  

- Quais as principais dificuldades no dia-a-dia de uma comunidade de migrantes numa 

cidade como São Paulo?  
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