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RESUMO 

 

O texto analisa o projeto social da Igreja Metodista no bairro do Brás junto aos 

imigrantes Bolivianos. Revisa-se a literatura sobre as primeiras movimentações com 

imigrantes no Brasil para focar logo, o bairro do Brás, a Igreja Metodista e o projeto 

com imigrantes Bolivianos. A origem do bairro do Brás, sua importância e a sua relação 

histórica com movimentação migratória fazem parte das reflexões. O surgimento da 

igreja e suas características missionárias são apresentados antes de um aprofundamento 

no estudo do projeto social com os Bolivianos. Revisa-se a relação entre a igreja e os 

imigrantes americanos e europeus que chegaram ao Brasil no final do século XIX. A 

partir de 1980 inicia-se o fenômeno do crescimento da presença do imigrante boliviano 

nos bairros centrais da metrópole paulista, e como consequência desta presença, há 

cerca de dez anos a Igreja Metodista desenvolve o projeto visando dar assistência social 

e religiosa aos filhos e filhas de imigrantes Bolivianos. Para o estudo dessa questão 

realizou-se a pesquisa de campo e aplicação de entrevistas de questionário aos 

responsáveis pelo projeto, um casal que acompanha o projeto desde seu início, três 

pastores, sendo um deles de origem boliviana e quatro jovens Bolivianos que participam 

do projeto. Na pesquisa detectam-se fatos e informações relevantes para a análise critica 

em relação a preconceitos, limitações na comunicação, na integração cultural, falta de 

um planejamento estratégico entre outros aspectos burocráticos característicos da 

organização interna da Igreja Metodista. O desenvolvimento do contexto urbano do 

bairro do Brás, a procura de assistência social por parte do imigrante Boliviano e os 

limites estruturais da igreja aparecem como novos desafios à tradição e pratica 

missionária da Igreja Metodista.   
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SUMMARY 

 

The text examines the social project of the Methodist Church in the 

neighborhood of Brás with the Bolivian immigrants. Reviews the literature on the first 

movements of immigrants in Brazil, with the focus at the neighborhood of Brás, the 

Methodist Church and its project with Bolivian immigrants. The origin of this 

neighborhood, its importance and its historical relationship with the migratory 

movements are part of the reflections. The establishment of the church and its 

missionary characteristics are presented before a deeper study of the social project with 

Bolivians. Then, it reviews the relationship between the church and the American and 

European immigrants who came to Brazil in the late nineteenth century. Since 1980 is 

initiated the phenomenon of the growth of the Bolivian immigrant presence in the 

central neighborhoods of São Paulo, and as a result of this presence, for about ten years 

the Methodist Church has been developing a project to assist socially and religiously the 

sons and daughters of Bolivian immigrants. For the study of this issue was done a field 

research and interviews to the parties responsible for the project, a couple 

accompanying the project since its beginning; three pastors, one of them with Bolivian 

origins, and four young Bolivians who participate in the project. In research, were 

detected facts and relevant information for a critical analysis in of the prejudices, 

limitations in communication, limitations in cultural integration, lack of strategic 

planning and other bureaucratic aspects characteristic of the internal organization of the 

Methodist Church. The development of the urban context of the neighborhood of Brás, 

the demand for social assistance by the Bolivian immigrant population and the 

structural limits of the church appears as new challenges to the tradition and missionary 

practice of the Methodist Church. 
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