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RESUMO 

Tendo em vista que os movimentos migratórios tem se acrescentado em 
grandes proporções, pesquisa-se sobre ás práticas culturais e religiosas em uma 
comunidade hispânica na região metropolitana do estado de São Paulo, Brasil, a fim 
de esclarecer se a religião cria um amplo leque de apoios e redes de contatos tão 
importantes para os novos desafios encontrados pelos hispânicos. Para tanto, é 
necessário analisar ditas praticas no contexto do fortalecimento e resiliência no 
processo de adaptação ao novo ambiente metropolitano, às implicações sociais, 
culturais e religiosas da igreja como um ponto de apoio para os imigrantes e a 
oportunidade para o cumprimento missiológico e o suporte social dos que chegam. 
Realiza-se, então, uma pesquisa qualitativa exploratória com a aplicação de entrevista 
semiestruturada em seis grupos distintos, sendo eles pertencentes à Igreja Adventista. 
Diante disso, verifica-se que a religião é um fator relevante no processo resiliente de 
adaptação, integração, inclusão na capital paulista, cria uma plataforma de apoios e 
redes de contatos que são de grande valor para afrontar os desafios encontrados 
pelos hispânicos que chegam a trabalhar na região metropolitana e cumpre o 
cometido missiológico quando recebe os imigrantes, o que impõe a constatação de 
que a igreja pode significar um propulsor dos estímulos para o alcance das promessas 
e esperanças em pôs das quais o migrante saiu, ao mesmo tempo em que, será um 
amortecedor das angustias e sofrimentos que embargam o individuo e sua família 
neste percurso. 
 

Palavras-chave: Migração. Inclusão Social. Missão Adventista. Resiliência. 

Comunidade. 

 

  



ABSTRACT 

Given that migratory movements have been increasing to a large extent, 
research is being done on cultural and religious practices in a Hispanic community in 
the metropolitan region of the state of São Paulo, Brazil, to clarify whether religion 
creates a wide range of support and networking so important to the new challenges 
faced by Hispanics. Therefore, it is necessary to analyze these practices in the context 
of strengthening and resilience in the process of adaptation to the new metropolitan 
environment, the social, cultural and religious implications of the church as a point of 
support for immigrants and the opportunity for missiological fulfillment and support. of 
those who arrive. An exploratory qualitative research is then conducted with the 
application of semi-structured interviews in six distinct groups, which belong to the 
Adventist Church. Given this, it turns out that religion is a relevant factor in the resilient 
process of adaptation, integration, inclusion in São Paulo, creates a platform of support 
and networks that are of great value to meet the challenges encountered by Hispanics 
who come to working in the metropolitan area and fulfills the missiological commitment 
when receiving immigrants, which requires the realization that the church can be a 
propelling stimulus to reach the promises and hopes from which the migrant left, while 
at the same time, It will be a shock absorber of the anguish and suffering that 
embarrass the individual and his family in this journey. 

 
Keywords: Migration. Social inclusion. Adventist mission. Resilience. Community. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande número de pessoas de fala hispânica, a maioria do país vizinho da 

Bolívia, começou a se estabelecer nos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá, 

Itaquaquecetuba e Guarulhos na área metropolitana de São Paulo. 

O escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) para esta região, 

denominado Associação Paulista do Vale (APV), procura desenvolver um trabalho que 

possa alcançar as pessoas com uma mensagem cristã que brinde suporte as famílias, 

sendo sensíveis a sua cultura e realidade e respeitando sua cosmovisão de mundo. 

Por isso, esta pesquisa se propõe entender como se dão as práticas culturais 

e religiosas em uma comunidade hispânica na região metropolitana de São Paulo, 

Brasil. Qual é o transfundo histórico – social destas práticas? Quais são as implicações 

dessas práticas sob a resiliência das pessoas na sua adaptação e integração ao novo 

contexto moderno e urbano? Quais relações das práticas culturais e religiosas, dos 

imigrantes hispânicos, podem ser inferidas para sua inserção e adaptação ao contexto 

urbano na comunidade hispânica mantida pela IASD na região metropolitana do vale 

do estado de São Paulo? 

Acredita-se que as práticas culturais e religiosas sejam um fator importante no 

contexto de fortalecimento e; portanto de resiliência, para as pessoas que migram no 

processo de adaptação ao novo ambiente metropolitano, considerando que o 

município de São Paulo é um grande centro urbano que traz desafios novos para o 

imigrante. A religião cria, nesse contexto, um amplo leque de apoios e redes de 

contatos, tão importantes para os novos desafios encontrados pelos hispânicos. 

Dessa maneira, a igreja seria um ponto de apoio para os imigrantes em suas 

implicações sociais, culturais e religiosas. Por isso, o objetivo desta pesquisa é: 

Analisar as práticas culturais e religiosas em uma comunidade hispânica mantida pela 

IASD no Estado de São Paulo. 

Visto que a cidade de São Paulo é uma metrópole que tem permanente 

afluência de imigrantes, torna-se uma oportunidade para o cumprimento missiológico 

e o suporte social dos que chegam. Esta pesquisa é de relevância, entre outras coisas, 

porque poderá ser uma referencia para futuras pesquisas sobre o assunto, pelo fato 

de a migração ser contínua, e ainda, porque permitirá auxiliar no contexto de missão, 

aproximação, suporte, fortalecimento e evangelização de grupos imigrantes. 
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2 METODOLOGIA 

Metodologicamente esta pesquisa é caracterizada como qualitativa e 

exploratória. Como arcabouço teórico este trabalho terá como campo de 

conhecimento às ciências da religião, antropologia e sociologia. Conforme Minayo 

(2008), a pesquisa qualitativa envolve um universo de significações, aspirações, 

crenças, valores e atitudes; favorecendo assim, uma compreensão adequada de 

certos fenômenos sociais de relevância no aspecto subjetivo. Dessa forma, possibilita 

aos participantes da pesquisa a colocar suas percepções. 

Para coleta de dados será feita a aplicação de entrevista semiestruturada em 

seis grupos distintos, sendo eles pertencentes à igreja Adventista da Comunidade 

Hispana da Associação Paulista do Vale em São Paulo, Brasil. Para Minayo (2008) a 

técnica de entrevista semiestruturada permite ao entrevistado contribuir no processo 

de investigação com liberdade e espontaneidade, sem perder a objetividade. 

Far-se-á entrevista semiestruturada com 12 adultos que compõem as referidas 

comunidades. Para a análise dos dados primários será feita Análise de Conteúdo 

segundo Laurence Bardin. Em acordo com Moraes (1999, p.02): 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa 
usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 
documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições 
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar 
as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 
significados num nível que vai além de uma leitura comum.  

Para Bardin (2016), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Para este estudo foram consideradas pessoas que frequentam as Comunidades 

Hispanas na Região Metropolitana de São Paulo. As entrevistas foram feitas nos 

meses de Maio e Junho de 2018. 
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3 A MIGRAÇÃO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

Segundo Andrade (2018, p. 132) “Além do fenômeno da migração existe outro 

que também conecta o mundo, e que identificamos como globalização ou, na 

atualidade, também chamado “googlização”. Onde tudo está em movimento”. Sejam 

pessoas, animais, objetos, pensamentos, emoções e as coisas. 

Globalização e o que se define como um conjunto de relações sociais, culturais 

e políticas entre os países, gerando interações transnacionais de cunho econômico. 

A necessidade de expansão do comércio, fez com que os estados buscassem 

parcerias com os países vizinhos gerando alargamento das fronteiras comerciais, 

criando assim, os blocos econômicos, que são associações de países que 

estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si. 

As transnacionais realizam mudanças significativas no processo de produção, 

auxiliadas pelas facilidades da comunicação e do transporte instalam suas fabricas 

em qualquer lugar do mundo onde existam melhores vantagens fiscais, mão de obra 

e matérias primas baratas. Os produtos não tem mais nacionalidade definida. 

A globalização extrapola as relações comerciais financeiras; a pessoas estão 

cada vez mais descobrindo, na internet, uma maneira rápida e eficiente de entrar em 

contato com as pessoas de outros países ou até mesmo de conhecer aspectos 

culturais e sociais de várias partes do planeta. Neste sentido Andrade (2018, p. 132) 

aponta: 

Na globalização parece que não existe o descanso. A atividade toma 
conta. O planejamento, a organização da vida, o modo de ver e de se 
relacionar, as formas de lidar com a sociedade, com a religião e com 
a vida familiar passam por mudanças drásticas. 

Junto com a televisão, a internet, quebra barreiras e vai cada vez mais ligando 

as pessoas e espalhando as ideias, formando assim: uma grande aldeia global. É 

justamente neste contexto de quebra e alargamento de fronteiras que entra em cena 

a migração, parceira inseparável da globalização, pois migrar é um processo de 

ruptura de mundo, de processos de identificação onde quem emigra nunca volta a ser 

o mesmo. Embora, segundo Martine (2005, p.8): 

Uma das grandes contradições da globalização é que oferece um 
“Mundo Sem Fronteiras”, mas não se aplica ao movimento de 
pessoas. O capital humano é um fator de produção que, formalmente, 
não tem livre trânsito entre fronteiras nos dias de hoje; não existe um 
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“mercado global de trabalho”. As fronteiras abrem-se para o fluxo de 
capitais e mercadorias, mas estão cada vez mais fechadas aos 
migrantes: essa é a grande inconsistência que define o atual momento 
histórico no que se refere às migrações internacionais 

O mesmo autor (MARTINE, 2005, p.11) acrescenta dizendo que “na realidade, 

a maioria das consequências socioeconômicas da migração é dupla ou contraditória, 

dependendo da ótica, do momento e da situação”. 

A migração é um processo que oferece tanto vantagens e desvantagens: 

 

Dependendo da fase do processo migratório e do ciclo de vida do 
migrante, a migração também pode ser positiva ou negativa. Também 
as consequências são diferentes no curto e longo prazo. No curto 
prazo, a migração pode servir como “válvula de escape”, aliviando as 
pressões sobre o mercado de trabalho e trazendo o dinheiro muito 
necessitado para as famílias. No longo prazo, a perda de 
trabalhadores mais qualificados, assim como da população jovem, e a 
dependência sobre as remessas podem constituir obstáculos para o 

desenvolvimento (PELLEGRINO, 2003, p. 26-27). 

Os dois lados da moeda podem-se notar no quadro anterior que mostra as 

implicações desta sob o indivíduo, sua família, comunidade, seu país de origem e a 

cidade e o país onde ele atualmente mora. 

Vantagens Desvantagens 

Para os lugares de Origem e 

para os emigrantes 

Para os lugares de Destino Para os lugares de Origem e 

para os emigrantes 

Para os lugares de Destino 

A migração gera remessas para 
as famílias, as comunidades e o 
país, o que promove o 
dinamismo econômico nos 

lugares de origem. 

Os migrantes ajudam a melhorar 
a qualidade de vida e barateiam 
o seu custo nos lugares de 
destino, ao realizarem trabalhos 

que os nativos não querem 
realizar, e por salários baixos. 

Seletividade da migração: a “fuga 
de cérebros” leva a déficits de 
recursos humanos qualificados 
nos países de origem. 

Os países receptores são palco 
de conflitos e tensões sociais que 
surgem das diferenças étnicas, 
linguísticas e religiosas. 

A migração permite uma 
mobilidade social que, de outra 
forma, seria difícil de alcançar. 

A migração revitaliza sociedades 
envelhecidas ao preencher 
lacunas demográficas e laborais 

Países e comunidades perdem 
as pessoas mais criativas, 
trabalhadoras, empreendedoras 
e ambiciosas. 

Sofrem risco da erosão da 
cultura nacional 

Os migrantes aprendem ideias, 
habilidades e valores que ajudam 

apressar a modernização do seu 
país de origem. 

Os países receptores recebem, 
gratuitamente, uma grande 

quantidade de recursos humanos 
qualificados cujos custos foram 
internalizados por outros. 

Migrantes são perseguidos e 
maltratados por xenófobos e 

considerados cidadãos de 
segunda classe; tal 
discriminação – racial e social- 
retarda a assimilação. 

Peso fiscal: pelo menos no inicio, 
os migrantes pressionam os 

serviços sociais, educacionais e 
de saúde. 

A emigração alivia tensões 
sociais em países de economias 
estagnadas e com grande 
população jovem 

Os migrantes ajudam a reduzir a 
inflação e aumentar a 
produtividade (respondem 
melhor às mudanças no mercado 
de trabalho, reduzem sua 
rigidez). 

Migrantes sofrem dificuldades de 
comunicação e adaptação, 
estresse psicológico, perda de 
identidade e do referencial 
afetivo. 

Riscos para a segurança 
nacional e de terrorismo 
aumentam. 

Em certas condições, promove a 
emancipação da mulher 

A migração expande a base de 
consumidores e de contribuintes 
(impostos). 

A migração é um fator de risco, 
especialmente para mulheres e 
crianças. 

Migrantes competem por 
empregos e reduzem salários 
dos locais. Isso provoca reações 
dos sindicatos ou grupos de 
pressão que veem os imigrantes 
como competidores no mercado 

de trabalho. 



15 
 

Martine (2005, p.12) aponta: “Podem-se notar as promessas da globalização 

como: promover o desenvolvimento, reduzir a pobreza e melhorar as condições de 

vida da população”. E as razoes da migração: difíceis condições de vida, a incerteza 

do mercado de trabalho e o descontentamento com os resultados do padrão de 

desenvolvimento (OCAMPO, 2002, p. 245). 

Tomando como exemplo o caso dos hispânicos nos EEUU, pode-se notar que 

nem sempre a migração põe fim ao dilema da desigualdade: 

A pesquisa recente do Centro Hispano Pew1, baseada em dados do FED 

(Federal Reserve System), indicaria que a desigualdade é evidente. De acordo com 

essa fonte, os hispânicos têm uma renda quase 3 vezes menor que a da população 

branca de classe baixa, e 3,4 vezes menor do que a população branca de classe 

média; embora um pouco superior à dos afro-americanos. 

A migração também pode ser um fator significante para aliviar a pobreza, pois 

a mobilidade promove o crescimento econômico e melhora as condições de vida da 

maioria da população, embora não de todos. 

Martine (2005, p. 8) contrapõe: “Obviamente, a maior liberdade de movimento 

da mão-de obra não resolveria todos os problemas dos países pobres e nem eliminaria 

as fortes desigualdades entre nações”. 

Para tirar partido das potencialidades da migração, seria necessária uma gama 

de atitudes proativas e de acolhida uma delas a capacidade de compaixão, de 

empatia, pois segundo o papa Francisco (MARINUCCI, 2018, p. 92) “a globalização 

da indiferença tirou-nos a capacidade de chorar!”. Atitudes baseadas na convicção de 

que a emigração é tanto inevitável como potencialmente benéfica para o 

desenvolvimento e a redução da pobreza (MARTINE, 2005, p.18). E acrescenta: 

A migração é inevitável e tem o potencial de ser bastante positiva para 
o desenvolvimento e a redução da pobreza. As políticas que partem 
desse princípio terão mais êxito do que aquelas que tentam se opor, 
de forma intransigente, tanto à globalização, como à migração de 
pessoas no espaço. (MARTINE, 2005, p.18). 

É preciso entender que a globalização produz câmbios culturais e sociais que 

afetam a identidade das pessoas; e ao mesmo tempo, é preciso entender que a 

mobilidade humana “é um fato sócio-antropo-teológico”. (WOLFF, 2018, p. 115). 

                                            
1 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/01/how-wealth-inequality-has-changed-in-the-

u-s-since-the-great-recession-by-race-ethnicity-and-income/ 
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Trata-se de um processo perfectível no qual o fator econômico desempenha um papel 

preponderante que segundo Marinucci (2018, p. 98) requer: 

O compromisso é pela superação da “idolatria”, da “globalização da 
indiferença”, da “cultura do descartável”. O compromisso é pela 
superação de toda forma de barreira que dificulte o encontro, pois 
“uma pessoa que pensa apenas em construir muros, onde quer que 
seja, e não em construir pontes, não é um cristão”. 

Por isso, segundo o papa Francisco (MARINUCCI, 2018, p. 89), se faz 

necessário promover uma “cultura do encontro”, que talvez, possa ser um antidoto à 

“globalização da indiferença” e à “anestesia do coração”. Entendendo “cultura do 

encontro” como a “vivencia da hospitalidade” (GASDA, 2018, p 57). 

Da mesma forma, no âmbito da mobilidade humana, pode-se notar que os 

migrantes respondem mais rapidamente às condições do mercado que os 

trabalhadores locais e, assim, reduzem a rigidez do mercado de trabalho e aumentam 

a produtividade. Finalmente, os efeitos multiplicadores dos gastos feitos pelos 

migrantes nos países de destino não devem ser minimizados (RATHA, 2003, p. 168). 

Assim, a migração é um fenómeno muito complexo que pode ser visto ao 

mesmo tempo, do ponto de vista micro, macro estrutural, de questões mais subjetivas 

ou mais objetivas. É necessário, por tanto, procurar metodologias para que entender 

alguns aspectos deste processo: Como ele se dá? Quais são suas dinâmicas? Por 

que ocorre? Como está ocorrendo?2 

Segundo GASDA (2018, p. 57): “A mobilidade humana atinge o mundo inteiro, 

ainda que pareça um fenômeno “distante” da realidade de muitos, cresce a cada dia 

no Brasil” então, como o mesmo autor (2018, p. 57) acrescenta: “Como pensar a 

mobilidade humana, não como problema, mas como oportunidade de mover o 

humano a uma mudança, a um crescimento, a uma saída de si, a um alargamento de 

seu autoconhecimento e do reconhecimento do outro e de sua dignidade?”. 

3.1 Fatores para a migração dos bolivianos a São Paulo 

3.1.1 Fator econômico 

Marinucci (2018, p. 93) citando o VII Congresso da Pastoral da Mobilidade 

Humana, em 2014, aponta como “causas” das migrações “as desigualdades”, “a 

                                            
2 Zanini, Maria Catarina. Anais sob Novas abordagens nos estudos migratórios: questões 
metodológicas. Citado em: http://www.ufam.edu.br/noticias-bloco-esquerdo/6269-migrar-e-um-
processo-de-ruptura-de-mundo-afirmou-a-professora-maria-catarina-zanini-em-palestra-sobre-
migracoes-na-ufam 
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pobreza”, “o aumento demográfico”, “a necessidade crescente de emprego em 

determinados campos do mercado de trabalho”, “as calamidades causadas pelas 

mudanças climáticas”, “as guerras”, “as perseguições”, “o desejo que as novas 

gerações têm de se mover em busca de novas oportunidades”. Ate hoje, tem-se feito 

vários estudos acerca da migração dos bolivianos ao Brasil, principalmente ao estado 

de São Paulo (SILVA, 2005; BARRETO, 2012). Estes estudos mostram que, os 

motivos da imigração boliviana para São Paulo são “eminentemente econômicos.” 

(CYMBALISTA, 2007, p. 121). 

Como Silva (2005, p. 78) confirma: “As razões pelas quais os bolivianos 

continuam deixando a Bolívia são múltiples. Porém, os fatores de ordem econômica 

são preponderantes na decisão de emigrar”. 

É de notar que, o processo da migraçao começa dentro da mesma Bolivia, pois 

desde a década de 1990 a Bolivia passo a ter uma populaçao urbana maioritaria como 

aparece no quadro. Quer dizer, que o fluxo migratorio interno foi mais sentido desde 

essa decada, o que também levaria a migraçao para o exterior. 

- Populaçao Urbana e rural e sexo em Bolivia – Desde 1976 -2001 

 1976 % 1992 % 2001 % 

Area Urbana 

Homens 

Mulheres 

1.925.840 

934.998 

990.842 

42.7 

48.5 

51.5 

3.694.846 

1.793.445 

1.901.401 

57.5 

48.8 

51.2 

5.165.230 

2.517.106 

2.648.124 

62.4 

48.7 

51.3 

Area Rural 

Homens 

Mulheres 

2.687.646 

1.341.031 

1.346.615 

57.3 

49.9 

50.1 

2.725.946 

1.377.820 

1.348.126 

42.5 

50.5 

49.5 

3.109.095 

1.606.744 

1.502.351 

37.6 

51.7 

48.3 

Total 4.613.486 100 6.420.792 100 8.274.325 100 

       

Fonte: Insituto Nacional de Estatistica, 2001. 

 

Vários Autores (FARAH, 2005; VACAFLORES, 2003), acreditam que o cenário 

das migrações teve seu início no decreto 21060 do ano 1985. Após este decreto que 

provocou a ‘relocalização’ onde milhares de mineiros saíram das minas pelos baixos 

preços internacionais e foram deslocados para a região dos vales, principalmente 

Cochabamba e o oriente, ou seja, Santa Cruz de la Sierra. 

Isto levou as regiões rurais que eram fornecedoras de diversos produtos para 

as minas, a verem-se vulneráveis e procurar uma fonte de ingressos em algum outro 

país, sendo a Argentina o lugar predominante de emigração. 
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Estes câmbios sociais, da migração aos centros urbanos, afetaram a matriz 

obreira da Bolívia, que por séculos foi dependente dos recursos minerais. Os governos 

da década de 1990 tiveram que lidar com um panorama diferente ao histórico que se 

tinha até esse momento. 

Um panorama sombrio começa a surgir pela crise social que veio por causa da 

repressão dos camponeses plantadores de coca na região do tropico, no 

departamento de Cochabamba, a qual começou no primeiro governo de Gonzalo 

Sanchez de Lozada, a partir de 1993, o que desencadeou numa cultura de protestos, 

greves e bloqueio das estradas que derivaram na instabilidade tanto política (Pode-se 

ver com o número de cinco presidentes em 10 anos) e econômica. 

Os problemas estouraram com a saída do presidente Gonzalo Sanchez de 

Lozada em seu segundo mandato com o Outubro Negro (2003) onde dezenas de 

pessoas faleceram. O que o levou a abandonar o país. 

Embora já se tivesse um precedente migratório; é a partir dali que se pode 

notar, um grande fluxo migratório que passa pela Argentina, Espanha, Estados 

Unidos, Brasil e Chile. 

 

3.1.2 O Cosmopolitismo nas regiões rurais da Bolívia 

Os efeitos da globalização também podem ser sentidos nas regiões rurais. Pela 

cultura ocidental apresentada na mídia, seja pela rádio, televisão ou a internet, é 

ancorado, nos jovens, aquele sentimento de curiosidade e aventura por descobrir o 

mundo, e entender que este, pode ser também conhecido. Segundo CANDATEN 

(2018, p. 171) “No contexto da mobilidade humana, cada pessoa, tem sede de 

relações novas, de sentir-se aceita e de fazer a experiência de comunhão na 

comunidade”. Ao mesmo tempo, a cultura do consumo onde os jovens são seduzidos 

pelas últimas tendências, a modernidade, a tecnologia e a avidez por novidade, dos 

millennials, também atinge os jovens das zonas rurais; talvez, mais do que pode 

parecer. Segundo Farah (2005, p. 157) houve “mudanças nas tendências migratórias” 

do campo para a cidade dentro dos departamentos da Bolívia. Ela aponta: 

Por outro lado, as idades dos homens e mulheres emigrantes são 
cada vez mais jovens, concentrando-se entre os 15 aos 29 anos em 
média. Somado aos distintos destinos, este dado aponta a produção 
de uma fragmentação espacial das famílias e a que o ciclo vital 
segundo a idade de saída e representativo da demanda de trabalho 
e/ou educação. A sua vez, as informações mostram um saldo neto 
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negativo deste e a seguinte faixa etária, que parece anunciar 
dificuldades futuras na reprodução biológica ou no crescimento natural 
da população nas zonas rurais onde cada vez, mas permanecem 
crianças e pessoas idosas. Do mesmo jeito, poderia significar 
obstáculos para a transformação produtiva da agricultura pela perda 
de população em idade de trabalhar nas zonas expulsórias onde 

predominam os sistemas familiares de produção. (Tradução própria) 

O desejo de conhecer, viajar, apreender novos idiomas e culturas estará 

sempre presente numa mente jovem; mas é preciso prepara-los melhor para que esse 

‘projeto de vida’ possa ter menos desencontros e maiores satisfações. 

Para isso, será necessário melhorar as condições da educação nas regiões 

rurais, pois ela será de grande ajuda, na hora de pensar na socialização do indivíduo 

de uma maneira sana e proveitosa, ter um clima que propicie o diálogo e o bom 

desenvolvimento, incentivando a pessoa a sua realização, tanto pela conquista de 

logros e objetivos, pelo senso de autoestima, capacidade pessoal e coletiva como 

também o espirito de serviço. 

 

3.1.3 A Desestruturação da família 

Outro assunto que empurra as pessoas a optar pela migração é a 

desestruturação da família. 

Com a aceitação cultural da união livre que facilita o baixo compromisso dos 

cônjuges, desenvolve-se a incerteza dos filhos e se reduz a autoestima; assim, torna-

se difícil a estruturação da família como um projeto que de suporte ao indivíduo dentro 

da sociedade. 

O caso violência intrafamiliar que fica manifesto na instabilidade emocional, o 

abuso, os ciúmes, a manipulação, a infidelidade (ROMAN, 2008, p.143) e a 

incapacidade de tomar decisões que possam contribuir ao bom desenvolvimento do 

lar, fazem que a pessoa procure alguma via de escape, como é o caso da emigração 

ou as bebidas alcoólicas; saídas que, por muitas vezes, são devastadoras dos 

horizontes de futuro. 

Da mesma maneira, a falta de sentido e de segurança, que é obtido pelo 

compromisso ou casamento, propicia que os assuntos de maior prioridade sejam 

pospostos. Dita carência, no caso da esposa e dos filhos, é mudada pelo trabalho. 

Então, o valor do progresso ocupa o lugar da família; e, a estrutura rígida do trabalho 

passa a substituir a estrutura resistente, flexível e afetiva da família. 
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Na Bolívia pode-se notar, também, de modo recorrente a desestruturação do 

lar, também pela figura do pai ausente ou pai fantasma, que é aquele que mesmo 

estando presente, não tem função ativa nem é personagem principal na vida dos 

filhos, e principalmente das filhas, o que desencadeia na falta de vínculo afetivo com 

o sexo masculino procurando-o fora da casa. Infelizmente, este distanciamento pode 

produzir, por muitas vezes, resultados indesejáveis como a gravidez na adolescência. 

 

 

Fonte: Alcaldia de El Alto, 2012. 

 

Uma gravidez não planificada, e menos ainda desejada, num lar onde os pais 

não tem ascendência sobre as filhas, quase com certeza, derivara na incompreensão 

do problema e o respetivo mau jeito de resolvê-lo; levando, a adolescente/jovem, a 

procurar um lugar onde se sinta menos ameaçada e melhor compreendida; embora, 

desconheça os riscos de ficar vulnerável longe da família. 

Outro fator clave na desestruturação da família tem a ver com o consumo de 

bebidas alcoólicas que tornam precários os vínculos familiares e as condições 

econômicas da família. De igual modo, seguindo a linha da desestruturação familiar, 

o abandono do lar a separação ou divórcio, levam as pessoas a procurar outro lugar 

onde se sintam mais à vontade e com maior possibilidade de refazer os vínculos 

emocionais e sociais. 
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Este aspecto pode-se notar no número recorrente de pessoas separadas que 

migram e as mães ou pais solteiros que procuram começar uma nova vida ou um novo 

relacionamento em outro país. 

Todos estes fatores preparam um coquetel explosivo para que a estrutura 

familiar se desmorone e acabe expulsando suas novas gerações sem o preparo 

necessário que precisam para o diário viver, ainda mais, em outro país. 

 

3.1.4 O gênero 

O assunto do género é mais notável ainda, pelo fato de que se fala de uma 

grande migração feminina (ROMAN, 2008). É de notar que, para enfrentar um desafio 

de tamanha envergadura como é a migração, existem motivos de género que também 

acompanham a precariedade econômica; pois na área rural, de população indígena, 

a mulher é considerada invisível, uma acompanhante carente que precisa do homem. 

A misoginia, a desconfiança da capacidade feminina, aparece muito nos 

relacionamentos familiares. Embora se fale da complementariedade do homem e a 

mulher; o preconceito contra as mulheres vem inserido entre os problemas sociais. 

Com essas barreiras e com o desejo de ser inserida na sociedade laboral e ter 

uma retribuição, ao migrar para os centros urbanos, estas mulheres sofrem uma 

discriminação tripla: ser mulher, pobre e indígena. 

Em certas circunstâncias, a migração, pode também promover a emancipação 

da mulher, expandindo a gama de seus papéis sociais. 

A migração é, pelo menos em potência, fator de importância na promoção da 

equidade de gênero. No âmbito mundial, estima-se que a proporção de mulheres no 

total de migrantes internacionais permanece em torno de 49%. 

- “Aqui, eu trabalho, eu aporto, eu me sinto útil” - declara uma boliviana. Mas 

também, não se pode negar a precarização feminina nas oficinas de costura e o 

desgaste sofrido. Pois, ao se inserir no mercado do trabalho, o trabalho doméstico não 

é reduzido para ela e, como resultado, deve carregar um dobro serviço que acaba 

sendo esgotador e enfermiço. 

 

3.1.5 A Baixa Escolaridade  

No caso de adolescentes e jovens, suma-se o aspecto da deserção escolar e 

o fracasso nos estudos, que leva a reduzir em grande medida a possibilidade de 
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progresso e mudança da condição social do indivíduo que se acaba envolvendo com 

outros jovens, formando quadrilhas ou caindo em vícios degradantes como o álcool 

ou as drogas, o que leva, quase inevitavelmente, a pensar numa mudança de lugar 

para se desenvolver. 

Embora muitos tenham acabado os estudos no colégio ou tenham algum 

estúdio técnico superior; quando saem para a RMSP, se descobrem presos de uma 

estrutura onde, precisam mais preparo e estudo, para ter mais oportunidades de 

ascendência social, frente à concorrência que agora se apresenta diante deles neste 

novo contexto urbano; mas, pelo fato de ter que trabalhar longas jornadas em lugares 

fechados e periféricos, o seu desenvolvimento fica muito limitado. 

3.1.6 O Fator religioso 

No caso dos refugiados perseguidos, WOLFF (2018, p. 118) aponta: “Religião 

e violência estão estreitamente associadas aos problemas da mobilidade humana”. 

Mas no caso dos bolivianos em São Paulo, no aspecto religioso a realidade é 

diferente; pois, embora não se tenha um número exato, a maioria de pessoas é 

pertencente ao credo católico; mas, dos migrantes que chegam a São Paulo e, logo, 

saem do centro paulista, muitos tem algum relacionamento com a Igreja Adventista, 

pois segundo eles narram, quando eram crianças, frequentavam esta igreja 

(principalmente nas regiões do planalto boliviano, onde se tem uma presença 

significativa deste credo religioso) ou algum parente ou familiar pertencia a esta igreja. 

Implicitamente, acham que o fato da sua condição atual tem a ver com o 

abandono dos princípios religiosos. - “Eu frequentava a igreja, mas fiquei afastado, 

me perdi e logo apareci aqui”- comenta um boliviano. 

Muito parecido com os judeus3 que assimilavam a diáspora e o exilio como 

resultado de um comportamento amoral, fora da lei e longe dos preceitos e normas 

divinas. 

 

3.1.7 Migração de brasileiros a Bolívia 

O vínculo entre a Bolívia e o Brasil mudou também porque o brasileiro não é 

mais um desconhecido que fala outro idioma, ou que está, aparentemente, além-mar; 

                                            
3 Segundo o Pentateuco (Levítico 18:28, 26:33; Deuteronômio 28:63, 64) a sua segurança e 

permanência na terra prometida estava condicionada a ter o ‘cuidado de guardar todas as palavras da 
lei, escritas “no livro”. Pelo contrário, seriam arranjados e espalhados entre as nações e, em um sentido 
figurado, seriam “vomitados” pela terra. 
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pois a influência da música e das novelas brasileiras é por muitos anos conhecida na 

Bolívia; mas o fato mais marcante nestes últimos anos vem a ser a migração dos 

jovens brasileiros para a Bolívia, com o objetivo de estudar uma carreira universitária 

nesse país. Este movimento abriu o desejo de conhecer novos contextos, o que 

também contribuiu a superação das fronteiras e a migração desta última década 

despertando o interesse por conhecer a cultura desse país. Entre os residentes 

estrangeiros na Bolívia em situação regular tem-se 22560 brasileiros4. A maioria são 

estudantes no departamento de Santa Cruz. 

Resumindo, como aponta Marinucci (2018, p. 93) citando o VII Congresso da 

Pastoral da Mobilidade Humana, em 2014, as causas das migrações são: 

As desigualdades, “a pobreza”, “o aumento demográfico”, “a 
necessidade crescente de emprego em determinados campos do 
mercado de trabalho”, “as calamidades causadas pelas mudanças 
climáticas”, “as guerras”, “as perseguições”, “o desejo que as novas 
gerações têm de se mover em busca de novas oportunidades”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 OS FLUXOS MIGRATÓRIOS 

Segundo Wan (2006, p. 46): 

Sete dos países mais ricos do mundo têm perto de 33% dos migrantes 
da população mundial, mas tem menos de 16% do total da população 
mundial. O crescimento populacional em esses países é 
substancialmente afetado pela população migrante com a tendência 

mundial movendo-se “do sul para o norte e do leste para o oeste”. 

Este fluxo migratório ao nível mundial impacta também no fluxo migratório 

boliviano que mostra variadas caraterísticas internas e externas. 

                                            
4 Disponível em: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-gobierno-de-bolivia-inicia-un-

censo-extranjeros-y-regularizacion-migratoria/20000013-3106920 
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Os quatro maiores municípios da Bolívia –Santa Cruz, El Alto, La Paz e 

Cochabamba- recebem uma população migratória com superioridade numérica 

feminina; originada, possivelmente, com as dificuldades nas relações das mulheres 

com a propriedade da terra no âmbito rural e a perda do valor produtivo desta. Isto as 

empurra a procurar as ‘oportunidades’ que oferecem as cidades particularmente para 

a inserção em atividades econômicas, em grande parte nos serviços urbanos e 

também nos serviços nos lares e/ou trabalho doméstico, além do comércio varejista e 

atacado. (FARAH, 2005, p.161). 

Após 10 anos do governo atual, notam-se grandes mudanças socioeconômicas 

na cidade de El Alto que passou de ser um símbolo de carência a um símbolo de 

progresso e prosperidade5, pois junto com a Santa Cruz, na região do oriente boliviano 

são as duas cidades de mais desenvolvimento econômico da Bolívia. 

O êxodo do campo para a cidade, que desde os tempos da pax romana, não 

resulto no progresso esperado, senão no aumento dos cinturões de pobreza nos 

centros urbanos, continua. No caso da migração boliviana, as expulsões da população 

do campo resultam no inchaço das periferias urbanas e precarização do emprego, 

além do aumento do desemprego. Estes compõem um cenário de mobilização para 

fora do território boliviano, para destinos variados, principalmente a partir dos anos 

1990. 

Deve-se notar que a maioria dos migrantes, que vem para São Paulo, pertence 

à região do planalto boliviano; uma zona caraterizada pela cultura Aymara; porém, 

tem-se um grande número de pessoas procedentes de outros departamentos como 

Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija e Santa Cruz. 

 

4.1 A migração dos Bolivianos 

Sendo o caso deste estudo a comunidade hispânica da Associação Paulista do 

Vale que se acha nos municípios de Ferraz, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos no 

estado de São Paulo, procuraremos entender como é a trajetória deles para o Brasil 

e quais as motivações que lhes impulsionaram para optar pela migração. 

                                            
5 Segundo Gaston Gallardo a bonança econômica permitiu a liberdade das expressões da 

cultura Aymara. A primeira: O comercio Informal; a segunda: O Baile e a terceira: A arquitetura como 
pode-se notar nas opulentas construções neo andinas. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=ThOFIbezDuo 



25 
 

Já na antiguidade foi dito ao patriarca Abraham: “Sai-te da tua terra, e da tua 

parentela.”6 Foram palavras simples, mas cuja profundidade é conhecida por alguém 

que, por algum motivo, já experimentou a migração. 

Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de 

forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados 

por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais. 

A migração por razões econômica é a que exerce maior influência na 

população. É entendida como o deslocamento de contingentes humanos para áreas 

onde o sistema produtivo concentra uma maior ou uma melhor oportunidade de 

trabalho. 

É justamente isso o que acontece no caso de São Paulo. Ao se tratar de uma 

metrópole, pode-se notar a variedade de pessoas provenientes de distintas 

nacionalidades. No caso de Sul América pode-se ver pessoas que representam todos 

os países de fala hispânica, ou seja: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, 

Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai; sendo os bolivianos “o grupo mais numeroso 

entre os hispano-americanos que vivem na cidade” (SILVA, 2006, p. 160). 

As pessoas procuram um lugar onde tenham oportunidades e, ao mesmo 

tempo, não se conhece nenhuma região que, quando cresceu, não tenha sido um polo 

de atração para muitas pessoas. 

A partir desse contexto é que pode entender-se a migração boliviana. As duas 

décadas passadas foram marcadas pela migração de bolivianos para a Espanha, 

Estados Unidos, Argentina e, ao se encontrar em condições de amplo avance numa 

região fronteiriça; o Brasil também se tornou um destino possível. 

Já desde os anos de 1990 com a migração que começou para Buenos Aires, 

os bolivianos foram conhecidos como operários do ramo da construção, a costura e a 

agricultura. Tendo hoje contado, segundo Vacaflores (2003, p.1) quase dois milhões 

de bolivianos em Argentina, a maioria focada em Buenos Aires. 

 

4.1.1 Perfil dos imigrantes bolivianos 

Silva (2006, p. 160) aponta que: “O perfil característico desses imigrantes, que 

foi sendo construído desde os anos 1980, mostra que eles são, em sua maioria, 

jovens, de ambos os sexos, solteiros, de escolaridade média.” Fala-se bastante sobre 

                                            
6 Génesis 12:1 
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pessoal jovem, pois como é dito pelos mesmos bolivianos: “para ser migrante tem que 

ser jovem”. 

Isto também, porque os donos das oficinas, na hora de pensar em trazer 

alguma pessoa para trabalhar numa oficina de costura, acham que uma pessoa mais 

velha não obedecerá a suas ordens, ou irá fazer o serviço muito devagar e não 

conseguirá se acostumar ao ritmo de longas jornadas laborais. Como menciona um 

dono de oficina:- “Um jovem aguenta mais”. Hinojosa (2009, p.32) aponta que : 

Estes migrantes se caracterizam por serem em maioria jovens e 
homens oriundos em boa parte da região rural e altiplânica e dos vales 
– La Paz, Oruro e Cochabamba- mas também das regiões rurais do 
oriente boliviano – Santa Cruz- Dados obtidos no processo de 
sistematização dos registros de vacinação contra a febre amarela no 
departamento de La Paz, apontam que: 80% da migração 
internacional deste departamento durante o ano 2005 tive como 
destino a república do Brasil. Ao redor de 60% destes migrantes se 
encontravam em idade produtiva -15 a 40 anos-, o 53% eram homens 
e o 46,55% eram mulheres. 

Mas nem todas as pessoas de nacionalidade boliviana dedicam-se ao rubro 

das confecções: 

38% destes são propriamente operadores de máquinas de costurar 
roupas. Mesmo assim, não podemos ignorar o fato de que nem todos 
os bolivianos são costureiros e é essencial reconhecer a 
heterogeneidade do perfil desses migrantes. Não é menos importante 
reconhecer, por exemplo, o fato de que 8,6% dos bolivianos realizam 
atividades consideradas de alta qualificação, como médicos e 

dentistas. (XAVIER, 2012, p. 116). 

 

4.1.2 A vinda dos Bolivianos para a cidade de São Paulo 

Há mais de 50 anos que a migração dos bolivianos para o Brasil começou. Os 

primeiros bolivianos vieram na década de 1970 com o propósito de estudar, pois pela 

ditadura na Bolívia, as universidades foram fechadas. Aproximadamente vinte anos 

atrás, a migração com o alvo de conseguir emprego, começou. 

Quer dizer, que duas décadas em trás, os bolivianos que vieram se 

estabeleceram e começaram a convidar outros para vir também. Isto levou a que se 

buscassem rotas alternativas, onde não se tivesse muito controle. 

Silva (2006, p. 159) aborda a vinda dos bolivianos para São Paulo. Ele diz: 
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“Muitos chegaram a São Paulo, vindo pelo Paraguai, embora o caminho mais 

curto seja pelo Puerto Quijarro – Corumbá; isto devido a que tinha mais possibilidades 

de entrar no Brasil por essa região”. 

A atividade que mais atrai os bolivianos na cidade de São Paulo é a costura. 

Como aponta Sylvain (2012, p. 90) “hoje, o nicho econômico dos imigrantes bolivianos 

articula-se ao dispositivo específico da oficina, modelo de organização social e 

espacial da produção de vestuário”. 

Num estudo feito, 86% dos entrevistados respondeu que trabalha com 

confecção de roupas sendo que, a grande maioria, já vem da Bolívia contratada para 

trabalhar em uma oficina de costura, indicando a predominância dessa atividade na 

comunidade. (CYMBALISTA, 2007, p. 124). 

A maioria tem vinculo empregatício com os coreanos. Segundo Sylvain (2008, 

p. 84) em “1989, 90% dos imigrantes coreanos em São Paulo envolveram-se, direta 

ou indiretamente, na indústria [da confecção]”. 

Em 1991, 7500 imigrantes nascidos na Coréia declararam sua residência na 

Região Metropolitana de São Paulo (Censo demográfico 1991, IBGE). Para os 

coreanos desses anos: 

Desde os anos 1990, mas de forma mais intensa nos últimos anos, o 
Ministério do Trabalho conduz campanhas de “proteção ao 
trabalhador, com o objetivo de combater à informalidade no mercado 
de trabalho para garantir a observância da legislação trabalhista” que 
levam à condenação muitas oficinas em situações de irregularidades. 
Frente a essa evolução e riscos crescentes que pesam nas oficinas, e 
sem tentar responder à verdadeira questão que se coloca: se as 
oficinas guardariam sua eficácia e se manteriam competitivas se 
fossem regularizadas, os coreanos foram abandonando a gestão das 
oficinas para passá-las a bolivianos e paraguaios. (SYLVAIN, 2008, p. 
85) 

Em 2009 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a chamada Lei da 

Anistia Migratória, que autoriza à residência provisória de cidadãos estrangeiros em 

situação irregular no Brasil. A nova lei permite que todos os estrangeiros que estejam 

em situação irregular e tenham entrado no Brasil até o dia 1º de fevereiro de 2009 

regularizem sua situação. (SILVA, 2011, p. 49). 

Tem-se então, a facilidade de obter o documento pelo MERCOSUL; com isso, 

ficaram já em desuso as rotas clandestinas alternativas como o Paraguai e Rondônia 

para a chegada dos bolivianos a São Paulo. Hoje a maioria passa pela rota de Puerto 

Quijarro-Corumbá. 



28 
 

A vinda também pode ser encaminhada, como certamente foi noticiada e 

documentada, a través de agencias de emprego que funcionam abertas ao público 

nos centros urbanos de El Alto, La Paz, Cochabamba e Santa Cruz. 

Estas ‘agências de emprego’ são os locais onde as pessoas recebem 

informação sobre vagas de trabalho para oficinas de costura em São Paulo.7 

Estas agências são contatadas pelos interessados que procuram informações 

sobre o tipo de serviço, o pagamento, os documentos e outros. Pelo geral, a resposta 

que recebe é que, só precisa do documento de identidade e não é totalmente 

informado acerca das condições do trabalho. 

Também existem nichos da costura em Bolívia já que, muitos dos que foram na 

Argentina, logo da crise de 2001, voltaram à Bolívia e começaram a formar, na cidade 

de El Alto, muitas oficinas de costura, assim também se evidencia na cidade de Santa 

Cruz na região do Plan 3000 e na zona sul de Cochabamba. 

Em certo modo, estas oficinas se tornam escolas ou “academias”, onde os 

funcionários, a maioria jovens, desenvolvem o oficio da costura. Ali, também, eles vão 

se informando e recebendo notícias de outros amigos, parentes ou conhecidos que 

estão, hoje em dia, nas grandes capitais sul americanas, os quais os convidam a sair 

para: Santiago de Chile, Buenos Aires e São Paulo. Como Tavares (2012, p. 171) 

afirma: 

Especificamente, no caso dos fluxos migratórios de bolivianos ligados 
ao setor de confecção na cidade de São Paulo, uma das formas mais 
comuns de inserção inicial no circuito, se daria também a partir dos 
lugares de origem – principalmente, a partir dos agenciadores de 
trabalho e dos cursos profissionalizantes de costura nos locais de 
origem, bem como das relações de parentesco (BUECHLER, 2003; 
FREIRE, 2008; FREITAS, 2009; KADLUBA, 2007, SILVA, 1997 e 
2006). 

De igual modo, com a saída da Bolívia, no ano 2008, do Atpdea (acordo com 

EEUU que eximia do pagamento de impostos de alfandega aos produtos bolivianos, 

entre os que estavam têxteis, couro e joias) o panorama mudou, obrigando a procura 

de novos mercados (os quais acabaram falidos),8 e novos horizontes para trabalhar. 

                                            
7 http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Reclutan-llevarla-trabajar-Sao-

Paulo_0_1336066398.html 
8 http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160522/enatex-desenlace-fracaso-que-

se-anticipaba. 
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O trabalho da costura no Brasil tem muito parecido com o trabalho da costura 

feito por bolivianos na Argentina. Hinojosa (2009, p. 39) aponta que existe uma 

correlação entre eles: 

A migração ao Brasil apresenta caraterísticas similares com a 
migração rumo à Argentina, não só pelo fato de ser migração 
fronteiriça, mas acima de tudo, pela relação que se tem com as 
atividades laborais, em relação com as oficinas têxteis, onde os graus 
de sobre exploração são dramáticos. Cada trabalhador deve produzir 
o máximo possível em jornadas de 12 até 15 horas diárias. Estes 
dados mostram a importância crescente deste destino silencioso ao 
largo dos últimos anos, onde as indústrias da chamada ‘economia 
submergida’ demandam a cada vez mais mão de obra que possa dar 
funcionalidade a seus sistemas produtivos. (Tradução Própria). 

São Paulo, por sua vez, com o atrativo de modernidade, acaba seduzindo 

principalmente aos jovens; e estes, ao descobrir que podem ter um pagamento em 

uma moeda que é mais valorizada que a nacional (a moeda da Bolívia, é o Boliviano- 

Bs.) então decidem provar sorte e começar a viagem. 

Destacam-se nessa atividade algumas particularidades, como a rede de 

contratação e o aliciamento de mão de obra para esse setor, em que os já 

estabelecidos estimulam os compatriotas a vir e somar força de trabalho. (SILVA, 

2011, p. 47). 

 

4.1.3 A Territorialização dos bolivianos em São Paulo 

“Para poder apreciá-la melhor, é importante lembrar que, geralmente, os 

imigrantes internacionais em São Paulo concentram-se nas áreas centrais e 

pericentrais.” (SYLVAIN, 2008, p. 9). 

Hoje, a presença boliviana é um fato consolidado na cidade de São Paulo9, seja 

pela manutenção do fluxo migratório ao longo da década de 1990, ou pelo fato de que 

novas famílias começaram a se formar em São Paulo, embora geralmente de forma 

endogâmica.  (SILVA, 2006, p. 159). 

Segundo o mesmo autor (SILVA, 2006, p. 159) outro elemento balizador desse 

processo migratório na cidade é a existência de várias organizações socioculturais 

                                            
9 Segundo Modé (2012, p. 44) é o maior grupo de latino-americanos. E agrega A dimensão da 

população boliviana que vive no Brasil é uma incógnita. Os dados do Censo 2000 contabilizaram 20.015 
bolivianos vivendo em território brasileiro. Já a Polícia Federal falava em 32.416 pessoas regularizadas. 
O Consulado da Bolívia fala em 50 mil indocumentados, enquanto para a Pastoral do Imigrante, o 
número está entre 70 e 80 mil. O Ministério do Trabalho e Emprego tem estimativas menores – entre 
10 e 30 mil. O Ministério Público fala em 200 mil bolivianos ao todo (incluindo regulares e irregulares). 
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criadas por eles nos últimos anos. Entre elas, destacam-se a Associação dos 

Residentes Bolivianos e o Círculo Boliviano, as mais antigas na cidade, a Associação 

Interligas, que reúne times de futebol, as várias Fraternidades Folclóricas, a 

Associação Bolívia/Brasil, que defende os interesses dos oficinistas, a Associação 

Gastronômica Praça Kantuta, entre outras. 

Os Bolivianos ficam estabelecidos em distintos bairros de São Paulo: 

Do ponto de vista espacial, os bolivianos(as) estão concentrados em 
bairros da Zona Central da cidade, como Bom Retiro, Brás, Pari, Barra 
Funda, Cambuci, Mooca, entre outros. Entretanto, há também uma 
significativa presença deles em bairros da Zona Leste, como Belém, 
Tatuapé, Penha, Itaquera, Cangaíba, Engenheiro Goulart, Ermelino 
Matarazzo, Guaianases, São Mateus, e em bairros da Zona Norte, 
como Vila Maria, Vila Guilherme, Casa Verde, Cachoeirinha, entre 
outros. Entretanto, nos últimos anos, a presença de bolivianos 
extrapolou os limites do município de São Paulo, podendo ser 
encontrada em cidades como Guarulhos, Osasco, Santo André, 
Diadema, e em outras cidades do interior paulista, como Jundiaí, 
Campinas, Americana, entre outras. (SILVA, 2006, p. 159). 

Onze anos após a pesquisa desse autor acrescentaríamos, para objeto deste 

estudo, os municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Isto quer 

dizer que, o movimento continua; que houve um fluxo do centro de São Paulo para os 

municípios que estão dentro do RMSP, mas fora do centro paulista. 

 

4.2 Os desafios na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

4.2.1 O Idioma 

Sem dúvida o maior fator identificador de uma cultura é o idioma. 

De certa maneira, muitas pessoas pensam que tanto o espanhol e o português 

são parecidos, mas são amplamente diferentes. No percurso para dominar o novo 

idioma levaram vários estágios. 

1. Ouvir. Levará um ano ou dois se acostumar ao ritmo de fala das pessoas 

brasileiras, entender as gírias, ouvir as músicas e os programas de televisão. Mas 

este processo pode demorar ainda se a pessoa resiste entrar/aceitar a cultura na qual 

está; isto fica manifesto quando os amigos que tem, só são de língua hispânica, ou 

quando, pela internet, só escuta rádio e televisão bolivianas. 

Mas, não é assim no caso das crianças. Florestan Fernandes (1961) menciona 

a contribuição das crianças imigrantes de São Paulo no processo de socialização dos 

pais em meados do século XX. Sem dúvida, o aporte dos filhos é importantíssimo no 
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aprendizado do idioma. Pode-se dar, incluso, a figura trocada dos pais sendo 

alfabetizados (Ou seja, aprendendo a pronuncia correta e a ampliação do vocabulário) 

pelos filhos. Torna-se frequente a consulta: Filho/a o que quer dizer isto daqui? 

A diferença, no caso da Bolívia, e ampla, até no tom da voz. Quando na Bolívia 

uma pessoa sobe num ônibus, por exemplo, pelo geral a caraterística é o silencio –

exceto pela música do motorista- mas no Brasil convergem um sem número de vozes 

e tons que, por vezes, a pessoa que vem pela primeira vez fica desconcertada. 

2. Falar. Uma vez, tendo compreendido e ampliado o vocabulário, virá o 

desenrolar da língua. Ao princípio é difícil, o gaguejo e frequente. Mas neste processo, 

a mente começa a pensar no idioma Português, mas a conexão entre a cabeça e a 

boca demorara ao redor de três anos. Muito dependerá da pessoa se tornar 

extrovertida para continuar a conversa, mesmo errando em algumas pronuncias ou 

não tendo a palavra certa para expressar o que quer dizer. O Brasileiro neste estágio 

já começa a entender melhor as frases e orações que os bolivianos dizem. 

Dentro desta fase, para os bolivianos, precisará subir o tom de voz. É muito 

frequente as pessoas brasileiras falar: - Pode repetir? - pelo fato que, o tom de voz 

boliviano é baixo; e seu ouvido está acostumado com esse tipo de ton. Se a pessoa 

for à Bolívia, muitas vezes as pessoas chamam a atenção para baixar o tom de voz: - 

Por que você está me gritando? – dizem. 

3. Pensar. Pequenas expressões já começam a se tornar parte do pensamento, 

nem sempre ficará pensando em espanhol; muitas vezes, sem percebê-lo, a mente já 

adoptou e aceitou frases comuns do dia a dia. Isto é notório quando a pessoa volta à 

Bolívia, e na conversa com outros, de repente, saem expressões inconscientes que, 

para quem ouve resultam estranhas. 

4. Orar. No contexto deste estudo é importante notar que para uma pessoa, o 

nível mais profundo da sua expressão é quando pode dirigir-se ao ente Divino. Falar 

com Deus em outro idioma é algo que arremesse com as raízes do indivíduo. 

“Se, eu oro em português, Deus entende minha prece?” “Aceitará que eu me 

apresentei de um jeito com o qual ele não me conheceu?”. 

Certamente, quando uma pessoa chega neste nível é porque o idioma já 

pertence a sua identidade e forma parte do que ele é. Se uma pessoa pode orar 

fluentemente em português, quer dizer que já tem quase dominado o idioma em sua 

expressão falada. 
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5. Escrever. Aqui o ponto mais difícil do português brasileiro. Pois ao parecer, 

os mesmos brasileiros assumem que, até para eles, a gramatica é difícil de dominar. 

Não é frequente ver bolivianos escrever em português. Como exemplo, basta 

ver nos perfis das redes sociais, salvo nas novas gerações ou pessoas bem instruídas 

que já tem um melhor domínio do idioma. 

Pode-se notar também uma apertura no compartilhamento de informações em 

português. Pode ser devido ao temor de cometer faltas ortográficas ou ao fato da 

maior parte das pessoas com as que estão conectados sejam de fala hispânica. 

Para os que estudam no Brasil, não tem mais outra opção de aprender e 

dominar o idioma, na forma falada e escrita, salvo alguns centros de estudos onde for 

permitido e aceito. 

Este processo, longo no início, é fundamental para a socialização do indivíduo 

e o crescimento do seu capital social na metrópole paulista. A língua, sem dúvida, 

desenvolvera a apertura de maiores vínculos e oportunidades entre estes países, 

vínculos que o futuro apresentará melhor. 

 

4.2.2 A Mobilidade urbana  

Para a pessoa que chega, São Paulo parece um gigante que não tem como 

conhecê-lo. Como diria um taxista que trabalho 30 anos nas ruas paulistas: “Quem diz 

que conhece tudo São Paulo é mentiroso, pois não dá para conhecer”. 

O trem é muito bem apreciado quando os bolivianos da zona leste que querem 

se deslocar no sentido do Brás ou para ir ao consulado. Também o primeiro ano será 

um descobrimento das principais estações (no caso da zona leste) como Brás, Luz, 

Armênia, Tietê, São Miguel, Itaquaquecetuba, Guaianazes, Poá, Ferraz de 

Vasconcellos, Suzano e Mogi das Cruzes. 

Conhecer a cidade pode ser uma experiência é muito marcante. Assim, a 

maioria dos bolivianos usam como referência a estação do Brás e a Rua Coimbra para 

poder-se orientar dentro da RMSP. Embora, o trem facilite a mobilidade dentro do 

RMSP, tem bolivianos que moram por anos em São Paulo, e desconhecem lugares 

estratégicos no centro e, ainda menos, os municípios. Somasse a este dilema o fator 

de que muitos só têm opção de saírem os sábados pela tarde e os domingos, quando 

já quase todos os locais estão fechados, o que leva então a procurar pelos espaços 
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de recreação mais pertos de casa. A rotina então tornasse: Casa – Brás; Brás-Casa. 

Casa-Quadra, Quadra-Casa. 

Logo de conseguir o carro próprio para se transportar, o desafio da localização 

do espaço pode-se tornar um problema sério, incluso fazendo uso do GPS, até 

conseguir ter uma noção das avenidas, estradas e locais mais importantes da cidade. 

O carro particular entre os bolivianos que tem oficina são, pelo geral, seminovos. 

O senso de estar “perdido no espaço” flui muito nas conversas entre bolivianos, 

pois quando um boliviano fala de um endereço ou zona, para o outro, pelo geral, 

resulta ser desconhecida. 

O serviço de taxi UBER nestes últimos anos tem contribuído a descoberta da 

cidade por parte dos bolivianos. Este meio tem ganhado grande espaço entre os 

bolivianos, que principalmente, por razoes de segurança, preferem de um serviço a 

domicilio. Além dos custos que muitas vezes, para uma família, se tornam bem mais 

reduzidos do que as outras opções. 

4.2.3 O Ritmo Paulista 

Também, é importante considerar o assunto do tempo em São Paulo. Muitos 

falam: “pela correria ninguém sente o tempo” ou “já estou X anos morando em São 

Paulo e parece que foi ontem”. Quer dizer, que para uma cultura, como a boliviana, 

que leva o tempo com calma e que tende a abraçar a procrastinação; resulta um 

trabalho muito difícil entrar num ritmo de agendamentos, com tempo antecipado de 

semanas e até meses ou anos. Influi neste aspecto o fato de ficar trabalhando dentro 

de casa, sem sair na rua; e a pressa que se tem de entregar o corte ou serviço, pois 

muitos chegam a perder a noção do dia que estão: - “Achei que era terça, mas já era 

sexta”. 

Este senso de estar “perdido no tempo” aflora ainda mais no final do ano, 

quando muitos bolivianos saem para Bolívia para se encontrar, com seus familiares, 

nas festas de final do ano. Eles ficam chocados pensando: Quando chegou 

dezembro? Ou se pergunta: Que é o que eu fiz neste ano? 

 

4.2.4 A Complexidade dos Serviços Públicos 

Outro desafio é a digitalização das coisas. Em caso de dúvidas, a resposta é: 

“Pode consultar no site”. É possível, em algum tempo que, quem migra, consiga 

dominar todos esses recursos virtuais, mas até isso, muitas oportunidades passaram 
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pela frente. Com a internet das coisas (lojas, escritórios, etc.) não é de estranhar que, 

na cultura paulista, uma mão sempre fique ligada na tecnologia; mas para quem chega 

e tem que fazer cadastros para tudo, resulta quase frustrante o processo de inserção 

na complexidade digital paulista. 

 

4.2.5 A Dinâmica do serviço 

A taxa de atividade laboral dos migrantes sempre é alta, pelo perfil do migrante 

que está numa idade produtiva: entre os 20 até os 35 anos. 

Vale mencionar que, por exemplo, em Madrid, a taxa de atividade dos 

imigrantes é de 83% e os outros 17% são crianças que estudam. Enquanto a situação 

do emprego dos bolivianos em São Paulo, Cymbalista (2007, p. 124) afirma que 64% 

dos entrevistados afirmaram nunca terem ficado desempregados. E acrescenta: 52% 

dos entrevistados não conhece ninguém que tenha ficado desempregado. As 

respostas foram muitas vezes acompanhadas de frases como “aqui ninguém fica 

desempregado” ou “tem sempre trabalho para os bolivianos no ramo da costura”. 

Assim: 

É interessante observar que 53,0% dos paraguaios e 51,5% dos 
bolivianos trabalham por conta própria, proporção superior à da 
população total (35,9%) e muito superior ao que se observa na 
população coreana, onde somente 27,1% são trabalhadores por conta 
própria. A população coreana distingue-se nitidamente por sua alta 
proporção de empregadores 55,0% do total e pela baixa proporção de 
empregados (13,5%). Na população total, somente 3,9% são 
empregadores, valor quase igual entre os bolivianos (4,0%), mas nulo 
entre os paraguaios. (SYLVAIN, 2012, p. 89) 

É interessante que, mesmo estando na crise que seguiu o ano 2014, esse 

padrão foi mantido. Pode ser, devido a que muitos retornaram a Bolívia logo do início 

da crise econômica e política do Brasil deixando aberto um campo maior de trabalho 

para os que ficaram. O ramo das confecções torna-se interessante aos bolivianos pela 

oferta de rápido desenvolvimento: 

A partir de então, nos deparamos com a formação de um sistema cada 
vez mais complexo e heterogêneo no interior da comunidade boliviana 
inserida na cidade de São Paulo, cujo dinamismo se reflete, por 
exemplo, nas possibilidades de mobilidade social inscritas na 
passagem, plausível em médio prazo, da atividade de costureiro para 
a de “oficinista” (dono de oficina de costura) (TAVARES, 2012, p.161). 
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Isto traz consigo a geração de outros tipos de empregos baseados na prestação 

de serviços para as oficinas e a população boliviana que mora na RMSP: 

E no fato de que em torno da atividade dessas oficinas no setor de 
confecção e, na medida em que a comunidade boliviana se consolida 
na cidade, emergem outros tipos de pequenos empreendimentos de 
bolivianos: i) os estabelecimentos comerciais (em sua maioria, 
restaurantes, pequenos mercados/armazéns e cabeleireiros) e pontos 
de venda ambulante (para a comercialização de produtos típicos, 
comida, CDs, Dvds, cartões telefônicos etc); ii) o investimento em 
serviços de telefonia e transporte  próprios (oficiais e clandestinos) 
para conectar os bolivianos e, atualmente, cada vez mais, outros 
imigrantes hispano-americanos aos seus lugares de origem; iii) a 
formação de rádios piratas que transmitem programas em espanhol e 
em aimará com informações sobre serviços – de saúde, educação e 
lazer – e questões relativas ao trabalho nas oficinas de costura e, iv) 
a consolidação de alguns lugares de referência da comunidade 
boliviana na cidade de São Paulo, como, por exemplo, a rua Coimbra, 
no Bresser e a Praça Kantuta, no Canindé (TAVARES, 2012, p. 162). 

Agrega-se também, a feira da madrugada –das 2h às 7h- (similar a feira de 

roupas de “La Salada” em Buenos Aires e “Las Mañaneras” em La Paz e Santa Cruz) 

que levou os oficinistas da linha de produção para a comercialização das suas prendas 

de roupa; tendo assim, quase, o controle total sob a cadeia de consumo das 

confecções. Dito seja de passo, a feira de madrugada vende para todo o Brasil e até 

outros países como Paraguai, Uruguai e Argentina. Em toda esta linha de produção e 

comercialização a informalidade é a caraterística comum. 

O vínculo empregatício se dá, na maioria das vezes, por meio de redes sociais 

familiares, a diferença das oficinas do centro que, pelo geral tem entre 6 e 10 

funcionários; mas que, não necessariamente são familiares. 

Este panorama pode mudar com o tempo, pois na medida em que os bolivianos 

se estabeleçam, terão mais condições de atender mais funcionários dentro da oficina. 

Estudos posteriores poderão falar melhor sobre isso. 

A medida que a oficina cresce, são contratados costureiros, 
geralmente sem carteira assinada, na base de “contratos” cujo tempo 
varia em função das comandas de trabalho. Os costureiros são pagos 
“por peça” e seus horários também serão definidos pela urgência das 
comandas e, de certa forma, pela expectativa de rendimento salarial 
do próprio costureiro. (SYLVAIN, 2008, p.85). 

Quando uma oficina encontra uma firma que pague a vista, se esforça por 

conservar este serviço. - “Tem outras que demoram até 15 dias no pagamento, ali 
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quebra a gente”- e agregam: - “Quando paga a vista você não tem que perder essa 

firma”. 

Também, podem-se apresentar “defeitos” nas peças que tiveram algum 

problema na hora da confecção, e que retornam, pois a firma não as aceita; isto 

envolve um trabalho redobrado. Agora, terão que desfazer a costura com muito 

cuidado de não danar o tecido e refazer conforme o pedido, até isso seus dias laborais 

são restados e com isso seus ingressos; mas, suas despensas continuarão. Nestes 

casos, de peças com defeitos, muitas firmas preferem descontar do pagamento 

acordado, o que acaba fazendo tremer o orçamento desse mês. Este tipo de 

problemas, de fato, é muito comum.  

Uma falência mensal e muito grande porque irá afetar o ano inteiro, que só 

conta com nove meses de produção regular, pois os meses de Janeiro, Fevereiro e 

Março são meses de escasso serviço. Nesses meses muitos preferem voltar à Bolívia 

para rever os seus familiares; dependendo claro, de ter um ano com bons 

rendimentos. 

Em muitos casos também, pode-se ver a subcontratação de oficinas bolivianas, 

que levam mais tempo estabelecidas, a outras que são novas e não tem muitas 

referências ou conhecimento de firmas em São Paulo. Isto, principalmente, onde as 

firmas não mandam seus motoristas, por questões de segurança. 

Na região que corresponde a este estudo; é comum a oficina onde só trabalha 

o casal ou a família. - “Não dá para ter pessoal”, “É muito complicado”- falam. - “Até 

que é bom, mas e muita responsabilidade”- replicam. Esta escolha também se deve 

ao desejo de não ter problemas com a fiscalização que pede varias condições para 

os donos da oficina de costura. 

Embora à época do inverno traga a mudança de temporada no vestuário, e com 

isto um pequeno crescimento nas vendas de roupas; a subida é breve; pois as 

pessoas se abastecem de roupas para o inverno só no início deste, ou seja: Maio e 

Junho. 

Agora bem, os últimos três meses do ano são os meses de grande avanço e 

ventas. Se, nos primeiros três meses do ano, pode-se notar um esvaziamento de 

pessoal e, a não contratação de mão de obra; a partir do mês de Agosto, pode-se 

notar a nova chegada de jovens que vem para somar força de trabalho. - “Agora sim, 

faltam mãos”, “Estamos sem tempo” - dizem a partir do mês Outubro. 
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Também destes três últimos meses do ano, dependerá a como iram passar o 

final do ano e a virada para o próximo. 

Embora não exista um acordo escrito, se a oficina foi “fiel” (ou seja, não pego 

corte de outra firma ou pessoa) a sua firma durante o ano, nos meses fracos, de 

Janeiro até Março, não terá escassez de serviço; mas se “demoro muito” na entrega 

do serviço (cuja causa as firmas assimilam com a confecção de serviço para outras 

pessoas u oficinas) a oficina poderá ser punida com a falta de corte. 

No caso das oficinas que confeccionam prendas para bolivianos que vendem 

na feira da madrugada dizem: - “O bom do serviço para madrugada e que dá para 

correr e fazer rápido”, “Eles pagam a vista”- falam; mas - “o ruim de fazer para a feira 

é que o preço por prenda é baixo e não asseguram corte para os meses fracos”. 

Enquanto ao comercio, muitos ao sentir a saturação do mercado de São Paulo, 

começaram a se tornar feirantes, ou seja, ajuntando-se com outros, fazem feirinhas 

em lugares e datas determinadas viajando por outros estados do Brasil. Até hoje, 

sabe-se de outra pequena feira que está funcionando em Rio de Janeiro. 

 

4.2.6 Informalidade trabalhista 

Em todo este processo dinâmico pode-se notar que não existe um vínculo 

empregatício escrito, predominando a informalidade; ao mesmo tempo, dependem 

dos comportamentos do mercado e daqueles que o dominam; o que ocasiona a 

apertura constante e o fechamento comum das oficinas, parecendo, por vezes, uma 

roleta da fortuna. Nesse fluxo onde uns sobem e outros descem, permanecem os dois 

maiores necessidades da humanidade que seriam: comida e roupa10, mostrando que 

embora exista a informalidade trabalhista (carência de uma carteira assinada); existe 

uma demanda constante destes. Assim, podem-se escutar as palavras de um 

boliviano que afirma: “Não tem problema, sempre tem espaço para mais um no Brás”. 

No ramo da costura o emprego formal, que é caracterizado pela 

regulamentação dos direitos do trabalho; onde o trabalhador formalizado tem acesso 

a seguro desemprego, férias, decimo terceiro, via carteira assinada, salario 

regulamentado e que, além de outros benefícios, também contribui para a previdência 

social é quase inexistente. 

                                            
10 Mateus 6:25-34. 
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Como é sabido, o mercado informal da origem ao subemprego. O trabalho 

informal tem algumas implicações e caraterísticas como ser: Não tem 

regulamentação; tem muita instabilidade; os ganhos variam de acordo a época e as 

flutuações do mercado, não tem um salário e uma jornada fixos ou prefixados; os 

rendimentos em geral, são muito baixos derivando numa baixa qualidade de vida para 

boa parte dos trabalhadores informais; pouca instrução e finalmente a pessoa fica 

mais exposta às condições precárias do trabalho. O trabalhador fica sem condições 

de proteção e da previdência social como: Auxilio doença, licença maternidade, 

seguro desemprego entre outros. Além disso, o trabalho informal acaba contribuindo 

para o rombo da previdência social. Falasse aqui da riqueza que não gera 

prosperidade. 

4.2.7 Invisibilidade Social 

O subemprego produz uma ausência parcial e uma serie de consequências 

negativas sob o bem-estar das pessoas incluindo dano à saúde, perda e redução de 

capacidades, menor motivação e satisfação com o trabalho realizado. O subemprego 

também produz invisibilidade; pois, não tem como contar o valor dos esforços dos 

indivíduos sem registro nenhum, o que ocasiona que fique fora dos investimentos e 

prioridades do governo para este. 

Falando sobre esta ausência ou invisibilidade dos grupos étnicos na historia e 

na realidade urbana, Bartolomé (2006, p. 45) diz: 

A nova visibilidade política obtida pelos povos indígenas nas últimas 
décadas faz com que os processos pelos quais eles passam sejam 
objeto da reflexão, algo desconcertada, dos responsáveis ao 
decretarem que a “modernidade” era o fim da etnicidade, ou que esta 
era uma “contradição secundária” das sociedades de classes. No 
entanto, os povos nativos sempre estiveram ali, não como fósseis 
viventes do passado, mas sim como sujeitos e participantes da 
história, como sociedades dotadas de dinâmicas próprias que 
transcendem as percepções estáticas. 

Embora tenha realce nos seus países de origem, o biótipo indígena, quando 

emigra para a cidade, pelas condições de trabalho, tem um novo retrocesso; veja-se 

apenas como exemplo que, agora como emigrante o sujeito não terá o direito ao voto. 

A invisibilidade também se deve as poucas associações u organizações que 

este conglomerado de migrantes tem. Porém, a invisibilidade social precisa ser 

superada, a través da formação de instituições e o apago do estigma social da pobreza 
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frente ao poder público, quem é o órgão articulador principal da integração do 

indivíduo na sociedade. 

O poder público tem um amplo trabalho neste sentido para brindar seu apoio a 

esta comunidade, para que “saiam do anonimato, para que tenham vez e voz, para 

que se sintam em casa e se arrisquem na proximidade e no diálogo” (Lussi, 2018, p. 

9), pois se omissão de socorro é crime; então, negligencia e uma forma de violência. 

Por último, o fato da costura ser um trabalho que não precisa uma experiência 

anterior, para a grande maioria dos imigrantes, que tem origem rural e que só tem a 

experiência do trabalho na agricultura, e não vê o requerimento de documentos como 

uma prioridade, leva a manter à pessoa na trilha da informalidade. Quer dizer que, 

sua dificuldade de se apegar a lei se traduz na exploração, o abuso e a ficar preso 

das extorsões e propinas daqueles que são mais fortes e poderosos que ele; pois 

quem é invisível, não aparece; e quem não aparece, não é lembrado. Sem instituições 

e sem visibilidade social fica enfraquecido também o capital social. Segundo Azuero 

(2009, p. 155) as definições de capital social convergem em: 

1) O capital social reside nas relações sociais; 2) Supre a carência de 
outros recursos em contextos de pobreza; 3) Fundamenta-se na 
confiança, na reciprocidade, na associatividade, na ação coletiva e na 
cooperação; 4) É um ativo intangível que pode-se expressar em 

réditos económicos. 

Segundo o mesmo autor, o acordo geral está crescendo na posição de que o 

capital social permite aos atores sociais obter benefícios em virtude da afiliação em 

redes ou estruturas sociais. (AZUERO, 2009, p. 155) 

No caso dos bolivianos que moram na região do vale paulista, a visibilidade 

social está limitada; pois, não se tem, ainda, instituições ou agrupações bolivianas; 

isto, devido a que as instituições e grêmios principais estão no centro da cidade. 

 

4.2.8 Multiculturalidade na RMSP 

A grande metrópole de São Paulo que com uma infinidade de cores nos rostos 

das pessoas, mostra os múltiplos ciclos de migrações que aconteceram no seu 

interior: 

Nossas grandes cidades se transformam, após análise, em um 
mosaico de populações segregadas – diferenciando-se por raça, 
cultura, ou simplesmente por culto – cada uma buscando preservar 
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suas formas culturais peculiares e manter suas concepções individuais 
e únicas da vida. (TAVARES, 2012, p. 162). 

Estes novos cidadãos iram a enriquecer e também ser enriquecidos pela 

multiculturalidade paulista: Sobre isto, citando a Qadeer (2004) Cymbalista (2007, p. 

121) diz: 

Conforme afirma Qadeer (2004), embora expressem um significativo 
grau de segregação, tais enclaves não são necessariamente 
elementos negativos nas cidades – ao contrário, podem significar 
elementos de bem-estar para os grupos e de atratividade para as 
cidades. 

E que “a cidade é muito mais heterogênea do que se supunha” (SILVA, 2006, 

p. 60). Assim, a multiculturalidade propõe por um lado o enriquecimento da cultura e 

por outro o desafio de conhecer a profundidade à história, com seus acertos e erros, 

e os fatos que marcaram a vida desses grupos; as suas ânsias de liberdade, justiça e 

poder. Boa vontade e cortesia podem aproximar os grupos, embora, deva se ter 

alguns cuidados: 

Martins (2004) adverte que é um erro afirmar que os paulistanos estão 
incondicionalmente abertos à multiculturalidade, pois só o estão no 
que se refere aos aspectos propriamente cotidianos da convivência, 
nos espaços em que a pluralidade é inevitável. Não obstante, em 
relação aos aspectos mais resistentes do privado e da vida familiar e 
comunitária, aos aspectos invulneráveis à ressocialização pluralista, 
os paulistanos estão fechados ao “outro”. 

Frente a isto, deve-se procurar que, o desconhecimento do outro leve a 

encontrar meios de se conectar com as outras novas culturas, costumes e os hábitos 

que influem no seu estilo de vida para que aconteça uma integração que leve ao 

enriquecimento cultural e não ao distanciamento das raças ou ao racismo e xenofobia. 

 

4.2.9 Inclusão Social e o acesso aos Direitos Sociais e Humanos 

Embora, o sonho da ascensão social seja um dos motores principais dos 

bolivianos inseridos no ramo da costura, as condições sociais e econômicas são 

bastante precárias: 

A condição de pobreza de uma pessoa equivale a algum grau de 
privação que impede o desenvolvimento pleno das suas capacidades 
e em última instância suas liberdades. Existem cinco liberdades que 
podem-se examinar: a) Liberdade Politica b) Oportunidades 
Econômicas c) Oportunidades sociais d) Garantias transparentes e) 

Seguridade Social (AZUERO, 2009, p. 157). 
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Estas liberdades estão relacionadas de tal forma, que constituem uma força 

propulsora no desenvolvimento das capacidades do homem. 

Tem se feito um relatório extenso (ARGENTIERI, 2015) sob o acesso aos 

direitos sociais e humanos dos migrantes em São Paulo e as políticas públicas do 

governo brasileiro para o cuidado destes. Sob as pessoas que exercitam estes direitos 

Silva (2011, p. 180) diz: 

Vale a pena lembrar que os imigrantes se constituem em agentes de 
uma memória ética, de uma resistência justa e em sonhadores de uma 
utopia possível. São protagonistas de outra integração de 
anunciadores de um novo mundo possível, urgente e necessário.  

4.2.10 A desigualdade e a Periferia Paulista 

Embora saibam muito pouco, sob as regiões da grande metrópole onde irão 

morar, os bolivianos saem com a segurança de chegar num lugar de trabalho onde 

terão algum conhecido ou familiar. Porém, o lugar mais provável, para morar e 

trabalhar, será uma região periférica da RMSP; isto devido a que os fluxos que vão 

chegando à cidade, vão formando as novas capas sociais desta. 

A territorialização está relacionada com a acumulação, tanto do tempo 
de residência do migrante, quanto do tempo de existência do fluxo de 
imigração na cidade. Essas duas dimensões da temporalidade da 
migração, individual e do grupo, contribuem para a aparição de efeitos 
de lugares, ou seja, a presença acumulada de um grupo em 
determinados espaços da cidade permite que surja progressivamente 
um geotropismo, entre os membros desse grupo, sejam recente ou 
não na cidade, e esses mesmos lugares especificamente associados 
a este grupo, independentemente das dinâmicas urbanas mais 
recentes e abrangentes (SYLVAIN, 2012, p.9). 

Assim, os operadores de máquina de costurar roupas concentram-se mais nas 

áreas periféricas, e acontece que também é o segmento da imigração que vem 

crescendo ultimamente. (SYLVAIN, 2012, p.14). 

E, ao mesmo tempo, a imigração boliviana tem uma inserção na 
periferia oriental do município, e dá sinais de uma progressão no sul, 
no norte e no oeste, padrão de distribuição espacial que pode ser 
identificado na imigração de mão-de obra sem qualificação ou pouco 
qualificada e de baixa renda, ilustrada na RMSP por grande parte da 
imigração nordestina. (SYLVAIN, 2012, p.15). 
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No caso deste estudo, falasse da periferia da zona Leste de São Paulo. Onde 

os valores dos alugueis e os custos de vida11, tornam-se o fator principal para o fluxo 

de bolivianos que saem do centro de São Paulo. O que Silva (2011, p.142) também 

confirma: 

Grande parte da população boliviana em São Paulo está nos bairros 
do Brás, do Bom Retiro e do Pari. A busca por esses bairros se dá 
pela rede formada nas atividades profissionais ligadas ao ramo da 
costura que estão estabelecidas nessas regiões, principalmente as 
lojas que comercializam as peças de vestuário finalizadas. Entretanto, 
existe uma grande expansão de oficinas por todas as regiões de São 
Paulo, em razão do baixo custo de aluguel dos imóveis, bem como da 
distância de possíveis fiscalizações que se concentram na região 
central da cidade. 

A periferia constitui uma grande área de desigualdade socioeconômica que traz 

consigo o problema da exclusão social. A exclusão social entende-se como um 

conceito unidimensional, dinâmico, que afeta negativamente aos diferentes aspectos 

do desenvolvimento humano. 

a) A privação econômica: Ingressos insuficientes em relação ao contexto, 

emprego inseguro, falta de titularidades de acesso aos recursos. 

b) A privação social: ruptura dos laços sociais ou familiares que são fontes de 

capital social e de mecanismos de solidariedade comunitária, marginação da 

comunidade, alteração dos comportamentos sociais e incapacidade de participar nas 

atividades sociais (por exemplo, as pessoas com escassos ingressos vem-se a 

diminuir suas relações sociais), deterioro da saúde, etc. 

c) A privação política: carência de poder, incapacidade de participação nas 

decisões que afetam suas vidas ou participação. 

Segundo Haroldo (2003, p. 103-105), as famílias da periferia estão em 

situações socialmente vulneráveis, por que: 

- Escolaridade mais baixa significa uma capacidade reduzida de 
conseguir um novo emprego ou renda em caso de desemprego, assim 
como piores ocupações quando empregados; 

- Famílias chefiadas por mulheres com baixa escolaridade indicam 
uma renda familiar mais baixa por causa da discriminação sofrida 

                                            
11 Segundo Modé (2012, p. 44) Os relatos das organizações da sociedade civil que trabalham 

com o tema são unânimes em mencionar que moram nos bairros onde está localizada a indústria da 
costura, a maioria na região central. No entanto, a pesquisa recente realizada por Cymbalista e Rolnik 
(2007) aponta para um fenômeno de desconcentração dessas oficinas, que poderia estar acontecendo 
por razões de segurança ou de busca de aluguéis mais baratos. 
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pelas mulheres no mercado de trabalho e também porque isso 
significa tipicamente uma única fonte de renda familiar; 

- Um maior número de pessoas por domicílio significa a necessidade 
de mais pessoas partilharem recursos comuns, o que traz 
consequências para a nutrição, saúde e educação. Embora o papel do 
tamanho da família na configuração da pobreza seja há muito tempo 
controverso, pesquisas recentes indicam que esses dois elementos 
têm, de fato, uma relação complexa, mas real. 

- Uma renda mais baixa também significa piores condições de nutrição 
e moradia, implicando uma probabilidade mais alta de doenças 
infecciosas e respiratórias. As doenças podem causar um impacto 
significativo na renda familiar em virtude da interrupção do trabalho – 
que é um grande problema para trabalhadores autônomos e não 
registrados – e também do custo do tratamento, apesar da presença 

do sistema público de saúde. 

Como Silva (2011, p. 171) também sinala: “As doenças que mais acometem os 

bolivianos que trabalham nesses locais são as relacionadas ao sistema respiratório”. 

As mais comuns são gripes, alergias, rinites, bronquites, enfisema; as mais graves, 

tuberculose e pneumonia. Outras enfermidades que os bolivianos contraem nas 

oficinas estão relacionadas ao sistema muscular e esquelético. No quadro seguinte 

pode-se notar tudo os âmbitos que envolvem a exclusão social, os espaços do 

cotidiano e os fatores desta. Ditos fatores traçam as linhas e os objetivos que precisam 

ser resolvidos ou aliviados com a contraparte desta problemática. Assim, se dá início 

a uma dinâmica e um processo diferente: a Inclusão Social. 

 

ÂMBITO ESPAÇO FATOR 

ECONOMICO Renda 

- Pobreza Econômica 

- Dificuldades Financeiras no lar 

- Dependência Social 

- Sem proteção social 

LABORAL 

Acesso ao mercado 

laboral 

- Desemprego 

- Sub emprego 

- Imposibilitação 

Condições laborais - Precariedade 

EDUCATIVO 
Acesso ao Sistema 

Educativo 

- Desescolarizaçao 

- Não acesso à educação obrigatória 

FORMATIVO Capital Formativo 

- Analfabetismo 

- Níveis formativos baixos 

- Fracasso Escolar 

- Abandono do sistema Educativo 
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- Barreira Linguística 

SOCIOSANITARIO Morbidade 
- Doenças que provocam Exclusão Social 

- Doenças que sofrem os coletivos excluídos 

MORADIA 

Acessibilidade 
- Acesso em precariedade 

- Não acesso 

Condições da Habitação 
- Malas condições da habitação 

- Malas condições de habitabilidade 

RELACIONAL 

Redes Familiares 

- Deterioro das redes Familiares 

- Escassez ou enfraquecimento das redes 

familiares 

Redes Sociais 
- Escassez ou enfraquecimento de redes 

sociais 

POLÍTICO 

Cidadania e Participação 

- Não acesso a cidadania 

- Privação de direito por processo penal 

- Acesso restringido a cidadania 

- Não Participação Política e social 

Físico 

- Deterioro de Prédios, Habitação e serviços 

- Deterioro do espaço publico 

- Deficiências na mobilidade 

CONTEXTO 

ESPACIAL 

Sociocultural 

- Estigmatização do território 

- Inseguridade cidadã 

- Desestruturação Social 

- Ausência de equipamentos urbanos 

Econômico - Marginação Econômica 

 

Fonte: Instituo de Governo e políticas públicas. Universidade Autónoma de Barcelona. Um passo más hacia la 
Inclusión Social. 2003. 

 

Todos estes aspectos, todos os esforços, tanto públicos, privados e de todos 

os atores sociais terão um melhor impacto, na medida em que as ações forem 

amplamente coordenadas. No caso deste estudo, a inclusão social vem como parte 

da missão integral e do foco transformador com que o escritório de APV vem 

trabalhando nestes últimos anos. 

4.2.11 O Desarraigo e o Processo de adaptação 

Logo da migração, vivesse um tipo de exilio voluntário/forçado, um já e ainda 

não; pois, a pessoa está pela sua própria vontade, mas, na maioria dos casos, sente 

que foi expulsa do seu contexto anterior sem os recursos para poder definir seu futuro 

de radicatoria ou de retorno. A saudade poder ter, incluso, sintomas similares a 

depressão. Quase qualquer coisa pode desperta-la: Um cheiro, um sabor ou até uma 
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cor. Mudar-se a novos lugares implica ter menos pontos de ancoragem e algumas 

pessoas toleram essa ambiguidade melhor do que outras. O homesickness ou 

síndrome de Ulisses, o viajante que passou por mil peripécias longe de casa, foi o 

termo acunhado para descrever este sentimento Este período de aborrecimento, 

saudade e desejo de retorno sem possibilidade, é denominado desarraigo e tem a ver 

com o arranjo das raízes principais da vida que a pessoa tinha; e um tipo de exilio que 

está marcado pela impotência, onde ninguém sujeita as mãos da pessoa, mas elas 

ficam sem as forças suficientes de escolha e decisão. As pessoas precisam construir 

redes de apoio para poder superar a saudade que procurará se arraigar e carcomer a 

vida da pessoa. 

Será necessário, então, desenvolver novos aprendizados. Levando em conta 

que aprender requer esforço, porque aquele que sai pela primeira vez, fica exposto a 

uma serie de ilegalidades: nos documentos, no serviço e no pagamento; não assim 

os que, por exemplo, já foram na Argentina (o caso de Buenos Aires) e 

experimentaram a necessidade de documentos, exigências do trabalho e necessidade 

de capital. 

A falta de experiência em este tipo de viagens e saídas constitui o maior ponto 

de vulnerabilidade da pessoa que se acaba atemorizando da cidade, das pessoas e 

das autoridades ou pode criar um senso de apatia social, por causa do senso da 

solidão e a saudade da sua família. A pessoa se sente como o homem que “não estava 

lá” ou que “não esta nem aí”. 

No primeiro e segundo ano a pessoa irá conhecer um pouco do idioma, dos 

costumes, lugares e das pessoas, ainda com certo receio, sem ter claridade acerca 

da sua estadia. Também, irá desenvolver as suas habilidades e destrezas na costura. 

Também cria afinidade com as pessoas de seu entorno. Outros costuram seus 

vínculos sociais e até familiares, pois conhecem um/a provável parceira/o, 

provavelmente colega seu, com quem começará um novo círculo familiar. As 

experiências deste período influenciaram na decisão de ficar ou de retornar a Bolívia. 

O imigrante é assaltado inúmeras vezes pela saudade; principalmente a cada 

final do ano quando uma grande maioria sai para reencontrar seus familiares. 

Embora no estrangeiro, as pessoas mantém o vínculo com a suas 

comunidades: - “Tem que aparecer para rever as terras dos seus pais”- diz um 

dirigente comunitário na Bolívia. Isto significa: colocar as contas em dia, o pago de 
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taxas dos trabalhos comunais que foram feitos, caminhos, agua, escola, etc. e multas 

dos trabalhos que foram feitos enquanto não estava presente. 

Este tipo de percepção de estou aqui, mas ainda pertenço lá, não favorece o 

completo desenvolvimento do indivíduo no local atual. Inevitavelmente, isto reduz 

suas oportunidades e seus poucos recursos. Ainda mais quando o imigrante tem a 

noticia da morte de algum parente ou familiar importante para ele. 

4.2.12 Os Filhos e sua Educação na escola 

Segundo o censo, feito pelo IBGE, do ano 2000; a faixa etária dos bolivianos 

que moram no Brasil está entre os 20 e 50 anos. (Oliveira e Baeninger, 2012, p. 190). 

Isto quer dizer, que eles não somente encontram-se numa idade produtiva, mas 

também reprodutiva. Assim, muitos que vieram ao Brasil com perspectivas laborais, 

desenvolveram vínculos familiares, tendo filhos nascidos nesta cidade. Muitas 

crianças vieram pequenas e outras nasceram em terras brasileiras. 

Falasse da geração 1, 5 e a 2da geração: A geração 1,5 pode ser definida como 

a geração de filhos dos imigrantes adultos, que nasceram ou chegaram ainda novos 

ao país receptor. À segunda geração são pessoas as quais os pais eram imigrantes, 

mas que nasceram no país receptor. 

No Brasil, também é possível observar a presença das segundas 
gerações de imigrantes. Na cidade de São Paulo, a segunda geração 
da corrente imigratória de latino-americanos para o país é presença 
marcante nas regiões centrais da cidade, principalmente nas escolas 

públicas. (Oliveira e Baeninger, 2012, p. 186). 

Segundo Portes, Halles e Fernandez-Kelly (2008), os estudos sobre a segunda 

geração de imigrantes são importantes, pois os efeitos de longo prazo da imigração 

numa sociedade seriam determinados mais pela segunda geração do que pela 

primeira.  Portanto, “compreender como e o porquê dessas distintas assimilações 

seria importante para entender os resultados da integração da segunda geração na 

sociedade receptora” (Oliveira e Baeninger, 2012, p. 186). 

Oliveira e Baeninger (2012, p. 186) apontam: 

Na cidade de São Paulo, a segunda geração da corrente imigratória 
de latino-americanos para o país é presença marcante nas regiões 
centrais da cidade, principalmente nas escolas públicas, que chegam 
a ter até 50% dos seus alunos de origem estrangeira. Mas apesar 
disso, pouco se sabe sobre essas crianças e adolescentes, tanto em 
termo quantitativos como em termos qualitativos. 
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Em Junho de 2013 a rede municipal de São Paulo publicou que o número de 

alunos estrangeiros cresceu 78%. Modé (2012, p. 48) pergunta: A educação dos(as) 

bolivianos(as) imigrantes está, de fato, disponível, acessível, aceitável e adaptável? 

Seguindo a mesma autora (MODÉ 2012, p. 49), no ano 1995, foi anunciada a 

Resolução N° 1015, que reforça justamente o direito ao ensino para as crianças e para 

os adolescentes estrangeiros, independentemente do status legal em que se 

encontravam no país. Até hoje, são registrados entraves nesse sentido, ainda que a 

questão do acesso à escola, em todo caso, seja dada como resolvida. 

Na pesquisa de Modé, (2012, p. 52) os(as) bolivianos(as) eram descritos como 

estudantes silenciosos(as) e, muitas vezes, invisíveis dentro das escolas. Esse 

silêncio e essa invisibilidade pareciam comportar muitos sentidos e ambivalências que 

apareceram nas entrevistas. São, assim, descritos como alunos que falam baixo, 

silenciosos, tímidos. 

A assimilação por parte dos filhos também não é uma tarefa fácil, pois na escola 

correm o risco de cair na espiral do bulling ou a rejeição dos seus colegas. Modé 

(2012, p. 55) aponta: 

A existência de processos discriminatórios, presente em nossas 
hipóteses iniciais, não apenas se confirmou como ganhou contornos 
maiores do que prevíamos... Cenas e relatos de discriminação e 
preconceito, em graus e dinâmicas variadas, marcaram todos os 
relatos de mães e estudantes, professores e pessoas de dentro e fora 
da escola. 

O que a família imigrante boliviana espera da escola? (MODÉ, 2012, p. 57). 

Embora se tenha propostas de escolas que só atendam imigrantes, se escuta: - 

“Enquanto mais somos, mais somos mal tratados, por isso sai do centro”- diz um pai 

referindo-se as escolas da região do Brás. 

Além disso, o estigma nas escolas pelo biótipo moreno, baixinho faz que as 

pessoas sejam identificadas como uma etnia e não como indivíduos, marcados pelo 

nome do país. Uma moça boliviana extrovertida diz: - “Quando me falam: Oi Bolívia 

eu contesto: Oi negão; e se ficar ofendido eu falou: tenho meu nome!”. 

A pressão dos pares, no caso dos adolescentes, e muito sentida na questão da 

identidade, pois não querem ter nada a ver com os bolivianos Num grupo de 

adolescentes uma menina boliviana pergunta a um menino filho de bolivianos: 

- Por que você não fala espanhol? - Ele diz: 

- Espanhol? Para que? Isso aí não presta. “Além disso: eu sou brasileiro”. 
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Pode-se sentir a tensão e a pressão de grupo que eles recebem na escola por 

ser diferentes. Por exemplo, um menino disse: - “Eu quero voltar para a Bolívia, aqui 

eu me sinto estranho.”- Isto devido à falta de domínio do idioma, pelo uso de muitas 

gírias dos seus coleguinhas da escola. 

É necessária mais instrução e educação acerca dos relacionamentos, pois no 

tempo pôs moderno de alienação e individualismo num ambiente onde a lei é: “Eu fico 

na minha, você fica na tua”; a falta de alteridade leva a ver o outro como um estranho, 

como um alienígena, como alguém que não deveria estar aqui. 

 No caso da segunda geração, pelas dinâmicas que se apresentam na escola; 

o fator tempo, não é de muita ajuda quando se pensa que “depois será melhor”. 

 Embora a segunda geração tenha a vantagem de navegar entre duas aguas, 

ela é mais vulnerável as influencias e pressões da turma, o que pode ocasionar que 

seja capaz de fazer qualquer coisa por ser aceito dentro do grupo, coisas como: 

envolver-se em bebidas alcoólicas ou uso de drogas. Para isso, é preciso mais suporte 

e apoio, até incluso, mais que seus mesmos pais. 

 

4.2.13 Documentos regulares 

Segundo Argentieri (2015, p. 138) 

A irregularidade migratória com frequência se relaciona com situações 
de informalidade laboral, especialmente no caso dos migrantes recém-
chegados. Embora, a regularização migratória nem sempre assegura 
o acesso ao mercado laboral formal em igualdade de condições. 

No Brasil, não existe a figura do ilegal para os bolivianos; mas pelo acordo do 

MERCOSUL, aqueles que não têm o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) estão 

em situação irregular. O RNE tem caráter temporário de dois anos no início e logo se 

obtém o RNE com caráter permanente por 10 anos. Para estes documentos a pessoa 

irá passar pelo Consulado Boliviano localizado na Vila Mariana e pela Policia Federal 

na zona de Lapa. Uma grande parte dos bolivianos já tem RNE (Argentieri, 2015, p. 

33), pois o sistema brasileiro é prestativo na regularização dos documentos. As taxas 

do documento temporário rondam os 400 R$; e o custo do permanente ao redor de 

500 reais. 

Tem muitas opções de assessoria para tirar o documento tanto instituições e 

bolivianos que ajudam nestes processos cobrando as taxas de suas despesas. A 

maioria desses escritórios atendem na rua Coimbra. 
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Muitos bolivianos preferem fazer seu documento com estes “despachantes”, 

pois tem a dificuldade do tempo (precisará como mínimo de andar vários dias, só se 

tiver todos os documentos requeridos), das distancias (muitos desconhecem os 

endereços dos escritórios e o recorrido, então preferem alguém que conheça o 

centro), e do serviço (os dias livres que tem são domingos, e muitos donos de oficina 

ficam incomodados de liberar na semana porque segundo eles: atrapalha o 

desempenho no serviço ou porque tem serviço para entregar). 

Tem que ter cuidado das datas entre o RNE temporário e o permanente – deve 

começar a renovar 90 dias antes do vencimento- porque se acabar o prazo, deverá 

reiniciar tudo de novo. 

Para o CPF (Cadastro de pessoa física) em primeiro lugar, deve pagar uma 

taxa nos correios entre 7 e 10 R$, logo dirigir-se até a receita federal –Pelo geral em 

São Paulo, no Shopping Light. É rápido e simples. Para o CNPJ (Cadastro Nacional 

de pessoa Jurídica) deverá trabalhar com um contador. Na Rua Coimbra tem locais 

onde oferecem essa assessoria e todos os detalhes para obter este cadastro. 

CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para motoristas. Documento é obtido 

nas autoescolas, e os custos variam. Cabe ressaltar que no Brasil não é possível 

comprar um carro sem ter CNH. 

Gráfico: Evolução de Registros de migrantes regionais - Município de São Paulo. 

 
Fonte: SINCRE/DPF, Junho de 2016. Elaboração IPPDH 
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4.2.14 Racismo e preconceito 

Segundo Martine (2005, p.16): 

A rejeição dos migrantes é uma constante em quase todos os 
processos migratórios, mas é particularmente exacerbada nos 
movimentos envolvendo pessoas de etnia, idioma, religião e/ou 
aparência marcadamente diferente dos habitantes do lugar de destino. 

A migração leva com ela desafios próprios referidos ao estereótipo e o 

preconceito, entendendo-se estereótipo como um conceito ou modelo previamente 

estabelecido, frequentemente relacionado ao estigma e às formas de preconceito. 

Como menciona Silva (2011, p.22): 

Atitudes preconceituosas relacionadas à cultura entre os indivíduos se 
tornam, então, quase que inevitáveis na população. O juízo 
preconcebido, normalmente manifestado por meio de atitudes 
discriminatórias, pode ser endereçado não apenas a indivíduos, mas 
também a lugares e tradições, a exemplo de vestimentas e 
comportamentos, quando parecem ser “estranhos” ou muito diferentes 
daqueles costumeiramente presenciados. Essa atitude também 
costuma indicar certo preconceito contra indivíduos e 
comportamentos, em razão de serem diferentes do que se estipulou 
ser o padrão. 

Hoje a identidade, de uma pessoa e um coletivo, está notoriamente marcada 

pela imagem e as narrativas tanto presentes e históricas, pois “interpretações 

discursivas informam e regulam o comportamento (Parker & Burman, 1993); ou seja, 

demonstram como as pessoas posicionam a si mesmas e como se posicionam em 

relação aos outros.” (SIMAI, 2012, p. 196). 

Então, é importante ver o que a prensa escrita e falada diz acerca dos 

bolivianos em São Paulo e Brasil. 

Alex Manetta pesquisador do assunto diz que “um breve análise dos títulos das 

notícias selecionadas é capaz de revelar a predominância de temáticas que tendem a 

gerar associações frequentes entre bolivianos e o crime, a informalidade e a 

contravenção” (MANETTA, 2012, p. 265). 

Comentando acerca do discurso jornalístico ele acrescenta: 

As opiniões formuladas ou sustentadas com base no discurso 
jornalístico tendem, portanto, a associar os bolivianos à miséria e ao 
crime, por exemplo, ignorando outros aspectos não veiculados pela 
mídia e também relacionados à presença de bolivianos no Brasil. 
(MANETTA, 2012, p. 267). 
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São poucas vezes, salvo alguma festa boliviana – alasitas ou o carnaval e/ou a 

celebração do dia da independência no parque memorial da América Latina- onde 

aparecem a contribuição dos bolivianos a cidade de São Paulo. Como Manetta nota: 

A ausência de notícias com teor mais diversificado e que tenham 
bolivianos como “protagonistas” fica evidente também, deixando a 
impressão de que se fossem analisadas notícias veiculadas no mesmo 
portal (G1), mas em outro período, a temática das notícias não se 

alteraria em sua essência. (2012, p. 265). 

Notícias sob logros obtidos pelo país da Bolívia não são muito frequentes. 

Existem algumas exceções, como informou a média em Outubro de 2017, sob os 

últimos 10 anos de crescimento que o governo boliviano obteve. 

Sob os discursos e os contextos que os rodeiam, Manetta (2012, p. 268) 

declara: 

Os produtores de notícias poderiam argumentar que apenas relatam 
fatos; no entanto, é fato também que em uma redação de um jornal, 
ou de qualquer outro tipo de mídia, há um direcionamento na temática 
das notícias que devem ser divulgadas conforme o público alvo, o 
momento vivido ou o poder de venda inerente a cada tema ou 

manchete publicada. 

Sendo que o uso de um discurso pode ser considerado um ato social com 

consequências sociais (SIMAI, 2012, p. 202); Simai no seu estudo procurou demostrar 

à relevância do discurso e encontro que: 

Ao contrário dos brasileiros, os imigrantes bolivianos mostraram um 
forte favoritismo fora do grupo, elogiando os brasileiros e, 
frequentemente, atacando seus compatriotas bolivianos. Conflitos 
internos e discriminação foram, portanto, muito significativos em suas 
narrativas. O efeito da terceira pessoa foi encontrado algumas vezes 
no material recolhido. Ao utilizar-se deste efeito, o entrevistado atribui 
experiências negativas próprias a pessoas ligadas a ele. Baixa 
autoestima – e sua consequente negação – bem como intensa 
frustração causada pelo estereótipo por parte de brasileiros, foram 
elementos identificados como estratégias usadas para lidar com esse 
tumulto interno. O autorretrato positivo – para esconder problemas e 
negar conflitos – foi também claramente reconhecido nos discursos 
dos imigrantes bolivianos. (SIMAI, 2012, p. 202). 

Isto pode ser devido a um complexo de inferioridade tanto individual como 

coletivo. Em sua palestra contra o racismo12 Alexandra Balde Loras menciona que 

este trabalho deve ser feito desde a formação das crianças. Ela diz: Numa pesquisa 

                                            
12 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pAcebtGKThA 
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tivemos 85% de crianças negras de menos de cinco anos que ainda escolhem a 

boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a mala. - Ela conclui: 

“Precisamos trabalhar a autoestima do afrodescendente”. 

No caso dos bolivianos não é diferente. Pois segundo Xavier (2012, p. 112) tem 

um triplo estigma a ser vencido: O trinômio “escravo-ilegal-invisível”. 

Hoje, também, os migrantes econômicos “são associados à pobreza e 

problemas.” (SIMAI, 2012, p. 206). Embora, segundo Andrade (2018, p. 138) “A 

pobreza entre os imigrantes pode ser vista como um sinal de integração incompleta e 

que exige uma revisão imediata dos modelos de interação e de políticas e ações 

adotadas”. 

Xavier (2012, p. 112) diz que o trinômio “imigrantes-escravo-ilegal” foi cunhado 

por outro pesquisador e adaptado por ela. Segundo o autor original “A imagem dos 

bolivianos fornecida pela mídia e digerida pela sociedade paulistana associa 

ilegalidade, clandestinidade, escravidão, pobreza e, como pano de fundo, a piedade” 

(CAMPOS, 2008, p. 9). Silva (2011, p. 50) também confirma este parecer: 

Alguns paulistanos têm uma imagem muito negativa dos bolivianos 
aqui presentes. Constantemente associam essa permanência ao 
trabalho escravo e ao tráfico de mão de obra para as oficinas de 
costura, vendo-os como “índios”, “pobres” e com “pouca cultura”. 

Por outro lado alguns procuram estigmatizar ainda mais a vinda dos bolivianos 

comparando-as com as migrações europeias que aconteceram após a segunda 

guerra mundial, dizendo: Nossos pais e avos também foram emigrantes. Mas há uma 

grande diferença entre o tipo de migração que eles exerceram. Citando a Martins e 

Vanalli, Silva (2011, p. 32) diz: 

Enquanto os primeiros imigrantes eram considerados pessoas 
importantes que vieram para ajudar o Brasil, hoje “eles” são 
considerados inimigos e terroristas que causam problema social, 
tornando-se indesejados e sendo muitas vezes discriminados. 
Somado a isso, sofrem rejeição e abandono, o que consequentemente 
os faz sentirem medo e solidão, em razão da forma pela qual parte da 

sociedade os vê. 

Além das dificuldades que hoje tem as grandes cidades. Jannuzzi (2000) 

aponta dificuldades como a exploração da mão de obra, o isolamento, a 

discriminação, o cerceamento de direitos, a negação das diferenças culturais, entre 

outras. Citando a Cavalcanti (2005), Silva (2011, p. 50) acrescenta: 
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O que está por trás dessa imagem do boliviano, se encaixa na própria 
denominação “imigrante” que opera no sentido de marginalizar grupos, 
levando-os a ocuparem lugares inferiores no sistema social e serem 
responsabilizados por todos os males que assolam a região. Essa 
realidade simbólica merece ser repensada e receber uma reflexão. 

Embora no Brasil, em Janeiro de 1989, foi publicada a lei contra o racismo. 

Hoje, tem um lado da sociedade que entende isto como ultra sensibilidade, que é só 

um exagero social porque as diferenças nunca vão se acabar. É valido entender que: 

reconhecer as diferenças não é a mesma coisa que aceitar as desigualdades. pois 

igualdade é um conceito ético e não étnico. A igualdade prega a distribuição da renda, 

prestígio e poder. Nesse sentido, é preciso reconhecer as diferenças; mas, sem 

promover, apoiar ou aceitar a desigualdade. 

No racismo não existem ganhadores, pois o único resultado é a polarização e 

a polarização, que tem muita força, produz muito desgaste desnecessário dentro da 

sociedade. 

Qualquer tipo de discriminação e íntima amiga da ignorância.13 Isto requer de 

cada pessoa uma apertura que possa ir além das fronteiras, do círculo aconchegante, 

embora limitado, do conhecido. 

O racismo prega que deve existir e só pode vir um emigrante ideal. Sem dúvida 

como diz Leandro Karnal na sua palestra sob o racismo14: “Racismo é um sinal claro 

de limitação intelectual; é o maior atestado que se faz de não ser inteligente porque a 

pessoa defende uma ideia que não tem nenhuma base”. 

Parece ser que quem discrimina têm tanto medo de ser fraco que ele quer 

desqualificar, quer enfraquecer a pessoa que não é como ele. Por isso conta piada ou 

despreza a pessoa. Racismo e preconceito provocam dores profundas nos indivíduos 

e nos coletivos sociais. Muda a mirada, e coloca nos olhos do migrante a paráfrases 

escrita de Nelson Cavaquinho que diz “tire o seu racismo do caminho que eu quero 

passar com minha dor”. Parece ser que os mais pobres sofrem com a discriminação 

oriunda da sua condição social, étnica e cultural. 

                                            
13 Declaração de um periodista argentino que recorreu a Bolívia disponível em: 

http://www.comunidadboliviana.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=61. 
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FeDe_3trbTo. 
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O governo boliviano protestou contra o racismo e a xenofobia na Argentina, a 

raiz de declarações feitas contra os seus patrícios.15 E recentemente, em Março de 

2019 contra as declarações do deputado Amorim do PSLRJ. 

Embora se tenha bastantes dificuldades enquanto a imagem e narrativas, e 

tenham-se também várias queixas; pelo geral, existe certo senso de sossego e 

aconchego por parte dos brasileiros aos bolivianos que moram em São Paulo. 

4.2.15 O Hedonismo 

Quando alguém não encontra sentido transcendente a sua existência, é 

frequente procurar satisfazer sua necessidade momentânea de felicidade se 

entregando a prazeres físicos imediatos como sexo, álcool ou drogas (BADENAS, 

2012, p. 148). 

- “Em São Paulo você tem muitas oportunidades para surgir, e do mesmo modo, 

muitas tentações para se perder” - diz um boliviano. Sem dúvida, a falta de um controle 

familiar, pela ausência dos pais e por vezes a falta de sentido conduz a um viver 

desordenado e sem limites dos bolivianos jovens que emigram como se fosse de uma 

roleta russa: - “Aqui, ou você vai para cima, ou vai para o fundo” - diz um jovem 

boliviano. 

O consumo de bebidas alcoólicas é bastante frequente no meio dos imigrantes 

bolivianos. Os danos colaterais são inumeráveis. Traição, Infidelidade, separação, 

desestruturação do lar, quebra financeira e fechamento de oficina. Além de 

desmotivação, doenças, sinistros, violência e morte. 

As festas que constantemente são mencionados na literatura sobre estes 

imigrantes vêm conectada ao deboche e libertinagem. O envolvimento destes na 

RMSP e devastador para imagem da comunidade boliviana. 

 

4.2.16 Consumismo 

Além destes desafios, aparece a correria frenética do consumismo. Multidões 

que buscam um sentido a sua vida pelos caminhos “do destacar, do desfrutar, do ter 

e do triunfar” (BADENAS, 2012, p. 148). 

Mas a fama, o prazer, o dinheiro, o êxito, os quatro pontos cardinais 
do mapa de referências e da carta de navegação das sociedades de 
consumo, não são capazes de dar sentido pleno a vida nenhuma, nem 

                                            
15 Disponível em http://www.lanacion.com.ar/1981151-evo-morales-enviara-una-mision-por-la-

nueva-politica-migratoria-del-gobierno-nuestros-hermanos-en-argentina-no-son-delincuentes. 
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fazer mais felizes aos seus beneficiários. Podem proporcionar 
intensas satisfações temporais, mas nenhuma delas protege da 
alienação e do extravio, e todos falham quando chega à dor. 
(BADENAS, 2012, p. 148). 

O consumismo lesiona o bem-estar, pois troca o luxo urbano pelo lixo humano, 

levando as pessoas a procurarem achar a dignidade no trabalho, dando entrega todo 

o seu melhor esforço, embora sejam trabalhos análogos a escravidão. 

- “Aqui tem tudo para se comprar”- mencionam. Ou - “Aqui da vontade de se 

comprar de tudo”- são expressões frequentes entre os bolivianos; embora não 

determinantes, elas demostram uma apertura a novidade e o mercado de consumo, o 

que ocasiona por vezes o endividamento das famílias e a irregular administração dos 

recursos. 

 

4.2.17 Etnocentrismo 

Respeito e compreensão, entender que sem tem raízes parecidas, construir o 

futuro juntos, são aspectos que ajudaram ao imigrante a não ficar ancorado no 

etnocentrismo. Isto e influenciado pelo mesmo serviço que é realizado. 

Os novos migrantes passaram a explorar alternativas relativamente 
autônomas de inserção econômica – com a formação, em alguns 
casos, de verdadeiros mercados de trabalho paralelos, em que o 
pertencimento étnico passa a ser um dos principais atributos de 

entrada nessas atividades econômicas (TAVARES, 2012, p. 166). 

Procurar, intencionalmente, aprender o novo idioma, a cultura, a geografia e a 

história do novo local enriqueceram sua experiência e o fortaleceram para dar os 

passos necessários para um ótimo desenvolvimento. 

Entender que não se é melhor nem pior pela cor da pele ou pelo sangue que 

corre nas suas veias. 

Não podemos negar ou camuflar a consolidação do processo 
migratório existente atualmente na nossa sociedade e que certamente 
continuará sendo um fenômeno marcante na história mundial, uma vez 
que, apesar de contraditório e complexo, tem a propriedade de 
enriquecer a humanidade com sua pluralidade cultural. Assim, o 
fenômeno migratório se apresenta contraditório e complexo, pois, ao 
mesmo tempo em que os imigrantes são indesejados, eles possuem 
outros costumes, outra cultura, outro jeito de viver e de se comportar, 
o que enriquece quem os conhece e quem com eles convivem. 
(SILVA, 2011, p. 104). 
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Tanto o estrangeiro e o nativo, os dois servem e aportam valores de grande 

importância e juntos podem ser melhores ainda. Não precisa mirar o outro como um 

inimigo. Como Chaves Dias (2018, p. 71) aponta: 

De fato, o estrangeiro é imagem e semelhança de Deus, é o próprio 
Cristo que vem ao nosso encontro. Cristo se vincula diretamente com 
essa pessoa, suscitando o desconcerto diante de algo que jamais se 
havia ouvido ou imaginado: “o estrangeiro sou eu”. A hospitalidade se 
converte, por conseguinte, num dever que repercute no destino final 
das pessoas, um destino que dependerá do fato de terem ou não 
acolhido hospitaleiramente o estrangeiro. 

Um sadio viver ao invés de uma guerra continua, ao ponto de querer 

desaparecer a outra pessoa que está na sua frente, isto é: na fila, na escola, no 

transito, no trabalho, numa vaga de do estacionamento, na casa, não favorecera o 

crescimento de seu capital social no novo meio que está inserido atualmente. 

A Antropologia ensina que as diferenças devem ser consideradas não 
como desigualdades, mas como características específicas de cada 
grupo e que, para se fazer Antropologia, é necessário, de certa forma, 
se colocar no lugar do outro, tentando compreender sua dinâmica 
cultural. Considerar e respeitar as diferenças humanas devem fazer 

parte desses procedimentos. (SILVA, 2011, p. 61). 

Será, então, necessário promover a alteridade. O termo alteridade provem do 

grego: Alter.: U outro; Ego: Eu; é enxergar ao outro como se fosse eu. Precisasse ver 

ao outro além de só um “alheio”. Alheio vem também do grego Alios: O estranho, 

Alienígena, alheio. 

Isto significa que, perder a visão da alteridade e ver o outro como um aliem, 

como alguém que não tem que estar aqui, não permite o crescimento e aprisiona a 

pessoa na bolha de se mesmo. 

Embora depois do “11 de Setembro”, o mundo está mais alerta em relação a 

estrangeiros (SILVA, 2011, p. 34) ver o outro como inimigo por medo de ser 

derrotados, enxergar o outro como aquele que vai aniquila-lo, e não como aquele com 

quem se faz a vida é uma perda muito grande. 

O etnocentrismo pode conduzir a conclusão de que: O imigrante é não 

desejado e que São Paulo é um Inferno. Na obra “A divina comedia” de Dante Alighieri 

o inferno começa quando a esperança termina; é pois a esperança, o oxigênio que 

permitirá um melhor desenvolvimento. Ter alteridade é possuir a sensibilidade pelo 

bem estar da outra pessoa. Isto é válido para quem chega e para quem mora há longa 
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data. Assim, se faz necessário que “superemos todo etnocentrismo” (Lussi, 2018, p. 

9). 

4.2.18 O Trabalho escravo 

Trabalho escravo não é uma doença, mas um sintoma de que o organismo está 

mal, de que a sociedade está com problema e que é a consequência do modelo de 

desenvolvimento imprudente, concentrador, preconceituoso que faz com que poucos 

tenham muito e poucos tenham nada. Como é falado no documentário “The true cost” 

feito após o colapso do Rana Praça em Bangladesh: “A promessa da globalização era 

que todos íamos a ganhar, que as massas teriam seus produtos por preços razoáveis, 

que as classes trabalhadoras teriam trabalho e o trabalho os tiraria da pobreza, mas 

acabou numa enorme e perpetua indústria incapaz de dar um suporte para os seus 

trabalhadores e que acabou com os direitos deles”. Vemos assim que: 

Numa cidade com uma população de 10 milhões de pessoas com 
imensas demandas sociais, os estimados 100 mil invisíveis imigrantes 
bolivianos trabalhando em condições precárias e não habilitados a 
votar, não são percebidos pelo poder local como uma grande questão 
a ser enfrentada. No entanto, à medida que esse assunto vai 
ganhando maior visibilidade na mídia, na academia, nas instâncias 
municipais e – principalmente – no panorama internacional, o assunto 
pode estar ganhando novos contornos. (Cymbalista, 2007, p. 129). 

A Bolívia é o maior exportador de mão de obra barata da América do sul. E 

hoje, parece ser que, só é bem-vindo ao país atualmente quem aporta com tecnologias 

ou mão de obra especializada. No entanto, o sonho de alcançar uma vida mais digna 

para si e para seus filhos é comum a todos eles, verificou Silva (2008). 

Em 2005, em função de frequentes denúncias em vários meios de 
comunicação a respeito da exploração de trabalho análoga ao de 
escravo, abriu-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
apurar esse fato e, depois de entrevistas e apurações, foi apresentado 
um relatório que denuncia a situação de trabalhadores bolivianos nas 
oficinas de costura em São Paulo análogas à escravidão. Por parte da 
comunidade, o rótulo de trabalho escravo é foco de sentimentos 
ambíguos. Lideranças de maior visibilidade frequentemente afirmam 
que a imagem clássica do trabalhador boliviano escravizado em 
oficina de costura denigre a imagem da comunidade e reforça a 
discriminação que sofrem pela sociedade. Por outro lado, muitos dos 
entrevistados concordam que existe esse tipo de prática de exploração 
entre a comunidade boliviana empregada no ramo da costura – 
apenas seis dos cinquenta entrevistados não concordam que ocorra 
esse tipo de prática. Mas somente um dentre os entrevistados afirmam 

já ter vivido tal situação. (CYMBALISTA, 2007, p. 126). 
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No Brasil, trabalho escravo não só é entendido pela privação de liberdade, o 

direito de ir e vir, mas também a privação de dignidade, quer dizer que as condições 

do trabalho denigrem ao funcionário seja por meio de longas jornadas, precarização 

dos ambientes laborais, exposição a doenças, e informalidade, sem carteira assinada. 

Enquanto não for modificado o modo de produção, continuara-se produzindo sujeitos 

invisíveis, humilhados, indignos. Dignidade unida à autonomia se dá quando a pessoa 

é dono do solo, do território e da força de trabalho tendo em conta que as 

preciosidades hoje são as mentes. Como Silva (2011, p. 140) confirma: 

A maior parte dos bolivianos desenvolve suas atividades profissionais 
relacionadas ao ramo da costura, trabalhando nas máquinas ou como 
donos de oficina; os demais, como profissionais liberais. A entrada em 
tal ramo de atividade acontece rapidamente, pois as pequenas 
confecções necessitam constantemente desse tipo de mão de obra. 
Em sua maioria, as confecções são constituídas como um 
empreendimento familiar e de certa forma artesanal, o qual tende a 
crescer e utilizar tecnologias mais avançadas. Essas confecções se 
utilizam de uma rede de aliciamento e contratação de mão de obra 
predominantemente “indocumentada”, com baixa remuneração e 

recém-chegada da Bolívia. 

Grande parte dos bolivianos aliciados para trabalharem nas oficinas é recém-

chegada a São Paulo. Tal fato praticamente obriga esses indivíduos a morarem na 

própria oficina por falta de opção. (SILVA, 2011, 169). 

Por outro lado, numa profissão onde as remunerações (mesmo 
quando por peça) nunca são muito altas, adotar um sistema de 
trabalho pago por peça garante, do ponto de vista do dono da oficina, 
uma produtividade máxima, e um lucro otimizado, sempre que esse 
souber fixar bem o valor do trabalho por peça. Ele não pode ser, nem 
muito alto, para que os migrantes trabalhem longas jornadas para 
alcançar sua expectativa de rendimento salarial e diminuam 
proporcionalmente os custos fixos da oficina; nem muito baixos, para 
evitar tensões e abandonos que comprometeriam a finalização da 
comanda. Porque não podemos esquecer que, em função duma 
escassez quase estrutural da mão de-obra, e por trabalharem sem 
vínculo empregatício formal, os trabalhadores podem, em qualquer 
momento, deixar uma oficina para outra. Essa mobilidade pesa como 
uma ameaça nos donos de oficinas que, de certa forma, competem 
para captar e conservar a mão-de-obra. Esse elemento foi 
mencionado em vários momentos da pesquisa e, em certas ocasiões, 
pode ter contribuído para limitar o crescimento de oficinas. (SYLVAIN, 

2012, p. 85). 

Os migrantes também são parte da mesma raça humana. Precisa–se entender 

a importância da vida e da pessoa; que a morte de qualquer ser humano diminui minha 

vida e que a inclusão social não é renda, mas respeito; não é consumo, mas 
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igualdade. A nova lei trabalhista fez mudanças na aplicação que se tinha sob a lista 

suja de empregadores que faziam uso do trabalho escravo. Por se tratar de uma nova 

lei, terão que se verem seus efeitos nos seguintes anos. Hoje conta-se com quase 

11000 oficinas de costura e apenas três fiscais16 que realizam a fiscalização no ramo 

das confecções. O papel do governo ainda tem muito tecido para cortar pela frente. 

4.2.19 O pensamento urbano contemporâneo – Pôs moderno 

No projeto da globalização, com a cultura secular e o sistema da meritocracia, 

o indivíduo esta pressionado a se movimentar; embora a desigualdade seja um freio 

à mobilidade social do individuo, o modo de pensar pode-se tornar um aberto desafio 

ao acesso às oportunidades e o correspondente assenso e desenvolvimento social. 

Já René Descartes tinha entendido que o mundo moderno estava começando 

a condicionar a existência das pessoas com requerimentos que antes não tinham sido 

feitos. Foi apenas o começou de uma série de requerimentos, que a pessoa precisaria 

cumprir para se tornar “alguém” neste mundo. O mundo moderno diz a pessoa o que 

ela precisa: Ter um nome e um “sobrenome”; uma herança profissional que leve 

consigo tradição no que é feito. Capital econômico que favoreça o amplo 

desenvolvimento do indivíduo e sua família, num mercado que oferece a cada vez 

mais coisas e exige cada vez mais recursos.  

Estudos cada vez mais especializados. Raça e cor, pois, embora invisíveis, os 

muros raciais ainda existem. Domínio da tecnologia e a tendência pela inovação ou 

pelo novo. E, no caso, virtual: Presença e imagem. É o mundo moderno falando: 

Ostento, atraio, logo existo. Também exige experiência; qual é o seu recorrido e o 

histórico da sua perícia? Resultados de destaque? Vagagem cultural? Quer dizer: 

Quantas capitais e países a pessoa conhece? Quantos idiomas falam? Cidadania, ou 

seja, Qual é o seu pais de nascimento, cor de passaporte? Em qual Bairro mora? A 

linguagem. Qual sotaque tem? Sua linguagem é culta ou popular? Qual sua produção 

literária? É o preço que o mundo pede pelo direito da sua libre expressão. Hoje Ser 

celebridade, ter ascendência sobre os outros, ser influencer nas redes sociais. O 

mundo moderno parece dizer: Ser é ser percebido; ou seja: Apareço, publico, logo 

existo. O status. Qual é seu cargo, posição, etc. O mundo moderno aparece dizendo: 

Obtenho, controlo, logo existo. Embora, pode-se notar dentro deste amplo tecido 

                                            
16 https://www.youtube.com/watch?v=j8FXvXwCf-I&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=j8FXvXwCf-I&feature=youtu.be
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meritocrático, a essência do “Aqui e agora” da pôs modernidade, segundo Lussi (2018, 

p. 17) no caso dos migrantes: 

São pessoas que o Senhor agrega à comunidade e como tais, 
independentemente de fé, sua religião e sua sorte, são protagonistas 
de sua história de vida e de seus projetos migratórios. Eles merecem 
ajuda, se o necessitarem e, sobretudo, reconhecimento como sujeitos 
portadores da mesma dignidade dos que nasceram no território ou lá 
chegaram há mais tempo. 

Dado que, em muitos casos, se precisaram gerações para alcançar todas estas 

condições e mobilidade social (no caso, por exemplo, da Argentina são necessárias 

seis gerações, nove no Brasil e onze na Colômbia no para que uma pessoa possa 

melhorar seu posicionamento social)17 e em muitos outros, é provável que, a espiral 

descendente se acentue ainda mais. 

É possível também que, depois de ver a surpreendente listagem de coisas que 

o homem deve obter ou lograr, a pessoa perca o encanto pela vida, perca o sentido e 

significado de viver, e, desesperançado, procure experiências arriscadas o se 

aventure além das suas fronteiras, e deparando-se com imensos muros lhe 

aguardando acabe se entregando ao abandono ou ficar numa condição análoga à 

escravidão. O pensamento cristão simplesmente chama todo este sistema de: 

“Salvação pelas obras”. 

O contra ponto para o indivíduo e sua coletividade, migrante ou não; o ponto 

segundo o qual a reforma protestante do século XVI e o mundo inteiro, receberam 

uma segunda alternativa a todo este sistema: A salvação “pela graça”; que foi o tema 

mais divulgado pelos apóstolos do pensamento cristão como Paulo e Pedro e os 

reformadores como Martino Lutero e Calvino. 

Embora os méritos sejam bons, eles nunca serão suficientes e acabaram na 

beira do final da vida. Contrapondo-se, o sistema de graça, baseado no princípio: 

Dependo, creio, logo existo (do qual falaremos mais amplamente no capítulo 3 e 4) 

que contradiz um sistema baseada na dúvida (penso, duvido, logo existo) insiste na 

esperança e na promessa de uma vida, um futuro e um destino melhor, incluso para 

aqueles que, segundo o sistema dominante, não foram “chamados”. Num sistema 

onde uns nascem salvos e outros nascem condenados, onde poucos têm acesso aos 

méritos, num sistema que está baseado, sobre tudo na condição econômica e a classe 

                                            
17 http://www.bbc.com/mundo/noticias-45022393. 
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social, a pior derrota é a derrota moral. Assim, desenvolver uma plataforma que de 

liberdade e independência econômica, que traz consigo a possibilidade de justiça 

social, precisará não só de uma estrutura baseada no dinheiro, mas também nos 

princípios epistemológicos empregados. De outro modo, o individuo terá que aguardar 

às próximas gerações na esperança de melhores condições. 

Toma importância, portanto, a devida gestão econômica, a preservação da 

liderança e também da força moral. Sem dúvida. Isto requererá de montar uma 

estrutura de apoios e redes, que forneçam oportunidades e espaços que estabeleçam 

plataformas que mantenham o que se conseguiu e abram as portas de novas 

perspectivas e horizontes para o crescimento da pessoa. 

 

4.3 A migração Hoje 

4.3.1 Redes sociais para a migração 

“Bolívia - terra de emigrantes” é o título de um documentário na internet.18 Que 

denota a ampla e constante mobilidade humana das pessoas na Bolívia. Neste 

sentido, Hinojosa (2009, 18) propõe um habitus migratorius da cultura andina: 

Assim, não são simplesmente estratégias de sobrevivência modernas, 
mas um habitus, de umas práticas associadas a uma cosmovisão 
particular, de um saber de vida que permitia y permite ainda uma 
melhor e mais sustentável utilização dos recursos naturais, não para 
a sobrevivência de uma família, mas para a vida e reprodução de toda 
uma comunidade e sociedade. (HINOJOSA, 2009, p.18) 

Isto pose ser visto também como um hábito social. E, em quanto às condições 

de vida não melhorem nas áreas rurais e centrais dos países periféricos a migração 

continuara de fato: 

De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho 
(www.oitbrasil.org.br), atualmente a principal causa do fenômeno 
migratório é a globalização que não tem conseguido gerar postos de 
trabalho nos países de origem, criando um traço estrutural na 
economia mundial: a desigualdade econômico-social. Além de 
aumentar a concentração da riqueza nas mãos de poucos, o 
fenômeno da globalização produziu uma enorme deterioração das 
condições de vida, especialmente nas camadas mais baixas da 
população com ênfase nos chamados “países periféricos”, causando 
o deslocamento humano em busca de trabalho e oportunidades de 
uma vida melhor para o imigrante e sua família. (SILVA, 2011, p. 168) 

                                            
18 https://www.youtube.com/watch?v=eTRDr7WsRmU 
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Hoje, parece apresentar-se um contexto propicio para pensar que certas 

mudanças iram-se materializar, na medida em que se vem discutindo um novo projeto 

de Estado e sociedade na Bolívia, oposto ao que se defendeu e construiu desde o 

século XIX (Domenech e Magliano 2009, p. 249), numa retorica onde se pretende que 

o indivíduo leve o estado consigo e o estado acompanhe o migrante; além que, nos 

últimos anos a Bolívia tem experimentado um forte crescimento econômico, mas 

mesmo assim, a migração continua. 

Como apontam Domenech e Magliano (2009, p. 209) a Bolívia “Tem sido um 

país historicamente expulsor de população. As contínuas crises sociais, políticas e 

econômicas converteram a migração numa constante no desenvolvimento histórico 

boliviano”. 

Isto, o fenômeno da continua migração, também é devido, ao fato de já ter clãs 

familiares bem estabelecidos nessas capitais; o que leva o boliviano a pensar: “Tenho 

um tio ou parente nesta cidade, ele pode-me ajudar”. Assim, entrando em contato, a 

cadeia e o ciclo continuam; pois este, por sua vez, será convidado a trazer mais um 

amigo com ele. A desaceleração da migração ao exterior, nos últimos anos, deve-se 

a mudança dos indicadores econômicos que a Bolívia teve e a crise brasileira depois 

do ano 2014. 

A Bolívia reduziu consideravelmente seus índices de pobreza e pobreza 

extrema de 2005 a 2015, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), do 

governo de Evo Morales, que atribuiu a conquista a seus programas sociais. 

"A pobreza na Bolívia diminuiu em 21 pontos percentuais", informou 
nesta segunda-feira o INE em comunicado enviado à AFP. A pobreza 
recuou de 59,6% em 2005 para 38,6% em 2015. A pobreza extrema, 
no mesmo período, diminuiu 19,9 pontos percentuais, de 36,7% para 
16,8%, segundo o mesmo relatório oficial emitido no Dia Internacional 
para a Erradicação da Pobreza promovida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) 19. 

A importância deste tema extrapola o interesse puramente acadêmico por tratar 

de questões socioeconômicas e culturais atuais, de dimensão global, que exigem 

tomadas de decisões pelos estados nacionais para promoção de justiça social para 

aqueles que necessitam migrar em busca de seu bem-estar. 

                                            
19 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/10/bolivia-reduz-pobreza-em-10-anos-com-

programas-sociais-diz-governo.html. 
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Todo faz prever que, ao menos no curto e meio prazo, a migração continuará 

sendo estimulada, num mundo de fortes interconexões, e que serão feitas mais 

visíveis às profundas brechas económicas internacionais e as agudas insuficiências 

estruturais dos países em desenvolvimento. (Ocampo, 2002, p. 250). 

Por isso, o importante é encontrar fórmulas e políticas que ajudem a 

potencializar seus efeitos positivos e a reduzir suas consequências negativas. 

Segundo Martine (2005, p.11): 

À medida que eles vão se estabelecendo na cidade, inicia-se um 
processo de reunificação familiar, com a vinda de irmãos, parentes e 
pais, muitas vezes pessoas oriundas do campo e com pouco domínio 
do espanhol. Em São Paulo, os mais idosos são incorporados de 
alguma forma ao processo de produção nas oficinas de costura, 
exercendo atividades suplementares, como é o caso das mulheres 
que preparam a comida servida aos trabalhadores. 

Segundo o Tribunal Supremo Eleitoral Boliviano, foram cadastrados 660.000 

bolivianos que residem no estrangeiro com a perspectiva de participar nas eleições 

gerais de 2014. 

De acordo com este relatório20 a maior quantidade de migrantes bolivianos 

mora na Argentina 273,000; segue Espanha com 137,000; Estados Unidos com 

133,400; Brasil com 62,900; Chile 16,700; Itália 15.000 e Grã Bretanha 10,000. 

 

4.3.2 Remessas à Bolívia 

Um dos indicadores econômicos mais vistos sempre é o salário mínimo do país. 

No dia 19 de Agosto de 2019 o salário mínimo da Bolívia é 307 USD21 Na Argentina 

227,94 USD, e no Brasil 249 USD. Vale considerar que isto não representa por 

completo a complexidade econômica de todos os países. Hoje as migrações são 

consideradas, maiormente, em termos de ‘oportunidade’ – Tira a noção de ‘problema’ 

associado às migrações durante décadas na agenda mundial- destacando por um 

lado a ‘vulnerabilidade dos imigrantes’ e acentuando, por outro lado, as oportunidades 

que oferecem, atribuindo-lhes uma capacidade de transformação inaudita: O papel 

dos migrantes no crescimento econômico, o desenvolvimento e a redução da pobreza. 

                                            
20 Disponível em http://www.la-razon.com/nacional/Democratas-abriran-casas-campana-

paises_0_1929407089.html. 
 
21 https://www.eabolivia.com/salario-minimo-nacional-en-bolivia.html. 
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Segundo dados do Banco Central da Bolívia (BCB) foram informados que, ao 

mês de Fevereiro de 2017, as remessas vindas do estrangeiro somaram 189,1 

milhões de dólares, 3,1% a mais ao respeito do mesmo período da gestão anterior. 

Por país de origem, as remessas provem principalmente da Espanha com 33,8%, 

seguido de Estados Unidos (EEUU) com 17,1%, Argentina com 13,1%, Brasil com 

10,4% y Chile com 9,5%. O BCB aponta que as remessas registraram um aumento 

significativo no fluxo que provem de Brasil y EEUU. Por destino, a Fevereiro de 2017 

as remessas chegaram principalmente aos departamentos (estados) de Santa Cruz 

(41,3%), Cochabamba (31,8%) e La Paz (14,1%).  

Em 2016, Bolívia recebeu remessas familiares desde o exterior por 1.203 

milhões de dólares, um 40,5% proveniente de Espanha. A cifra representou um 

recorde histórico e apresentou um crescimento do 2,1% ao respeito do ano 2015, 

quando se somaram 1.178 milhões de dólares.22 No Janeiro de 2017, as remessas 

familiares chegaram a 93,9 milhões de dólares, monto que represento um aumento 

de 5,2% ao respeito dos 89,3 milhões arrecadados no primeiro mês de 2016, segundo 

o último relatório do Banco Central de Bolívia (BCB). 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da BCB. 

                                            
22 Citado em http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170411/remesas-suben-31-

febrero-2017. 
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Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da BCB. 

 

As políticas no Brasil estão mudando com a nova lei de migração23 publicada 

em 20 de Novembro de 2017 e a nova lei do trabalho24. Haverá que esperar os 

resultados, as implicações e as mudanças que isto trará sob o cotidiano dos 

imigrantes. 

5 A CULTURA ANDINA BOLIVIANA 

Para objetos deste estudo, a maioria dos membros da comunidade Hispânica é 

oriunda das regiões andinas rurais da Bolívia. É preciso, portanto, conhecer a 

relevância da cultura andina. 

5.1 Cosmovisão Andina 

América está cheia de Deus (ZENTENO, 2009 p. 85), é por isso que a 

espiritualidade é parte natural dos povos desta região. Na cosmovisão andina onde 

todo vive (ZENTENO, 2009, p. 88), e a terra, é um espaço vivo (ALBO, 1991), o Ande 

é essa esfinge que, se for vista enxerga também no interior daquele que a viu. (DIEZ 

DE MEDINA, 1979 p. 19). O propósito do andino é redescobrir a sabedoria ancestral, 

                                            
23 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/decreto/D9199.html. 
24 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.html. 
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para programar o princípio da solidariedade na comunidade através da integração, a 

cooperação, a reciprocidade, a irmandade e a união (ZENTENO, 2009 p. 85). 

Nesta relação do homem com seu próprio mundo, forja-se uma integralidade 

total e absoluta com plantas, bosques, animais, territórios, minerais, rios, lagos, 

montanhas, espaços celestiais e entornos estelares, que origina uma integridade 

comunitária holística interativa e única (ZENTENO, 2009, p. 85). 

A cultura andina é por natureza comunitária: 

O ayllu (Colheita Comunitária) é a reunião de muita gente com 
sentimento de irmandade; o ayllu inclusive é uma união com a Pacha 
Mama, com as plantas e os animais, e para isso não se necessita nem 
política nem religião, só um coração grande. Nossos avos tinham um 
grande coração e andavam com passo seguro porque falavam com a 
Pacha Mama, com as estrelas, com as flores: e por isso que não se 
equivocavam. (FLORES, 2005, p. 17). 

A revolução agraria boliviana, no ano 1952, demostra que ainda não se 

entendia o sistema comunitário da cultura andina porque se quis impor uma ideologia 

marxista, embora parecida, alheia desta realidade. Com o lema foi “a terra é de quem 

a trabalha” houve, então, um intento de impor as teorias de Marx desconhecendo o 

indianismo que passava como se fosse invisível. 

Embora algumas etnias não ficaram facilmente traduzíveis ao “nós” 
nacional, fizeram da imagem de uma síntese conquistada parte do 
imaginário político nacional. Assim, a revolução boliviana de 1952 
decretou que os Aymara e os Quéchua passariam a ser chamados de 
“sindicalistas campesinos”, tentando tornar compatível a lógica de um 
proletariado rural com a dos Ayllu andinos. (BARTOLOMÉ, 2006, p. 
45). 

Assim, havia profundas diferencias tanto culturais como religiosas, pois a 

cultura andina procura manter a harmonia em todas as partes. Vinculasse também o 

respeito e a veneração dos mortos ou ancestrais: 

Nossos ancestrais compreendem que existem duas forças, a cósmica 
que provem do universo, do céu (pachakama ou pachatata); e a força 
telúrica, da terra (pachamama). As duas energias geram toda forma 
de existência, estas duas forças convergentes estão expressadas em 
todo processo da vida. E as diferentes formas de existência se 
relacionam através do Ayni (a complementariedade e a reciprocidade). 

(HUANACUNI, 2005, p. 03). 

A complementariedade é um dos valores desta cultura: 

No mundo andino, todos os elementos são opostos, mas 
complementares, esta concepção e os conhecimentos sobre o 
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princípio vital, que e a dualidade, são parte da vida cotidiana. E por 
isso que nos Andes, não se fala de direitos, mas de responsabilidades, 
especialmente para o Mallku (Chefe), o Jilakata (Chefe comunitário) e 
o Apu Mallku, pelo que, para ser partícipe de uma comunidade, a 
pessoa deve ter uma esposa ou companheira e ingressar na mesma, 
previa apresentação para algum familiar, em qualidade de garantia. 
Outro aspecto que revela a madures política alcançada no mundo 
andino, e que nenhum Jilakata, e reelegido na comunidade, só pode 
exercer o cargo pelo período de um ano, ainda que sua gestão tivesse 
sido exitosa, eficiente y efetiva, assim todos os membros de uma 
comunidade que não tenham sido elegidos anteriormente, tem a 
possibilidade e a responsabilidade de exercer o mesmo. (ZENTENO, 
2009, p. 87). 

A familiaridade também e uma caraterística deste modelo cultural: 

E por esta razão, que aos varões maiores chamasse-lhes tios e as 
mulheres maiores chamasse-lhes tias, este sentir familiar, tão peculiar 
inicia um processo afetivo e fraternal, onde todos os cônjuges são 
pães e todas as crianças convertem-se em filhos da grande família 
comunitária. Esta reciprocidade e complementariedade solidaria, junto 
ao serviço à comunidade, se une através do exercício dos diferentes 
cargos comunitários de duração anual, responsabilidades que se 
tornam numa ascensão constante e levam a todo integrante da 
comunidade, maior e casado a ocupar o cargo de Jilakata(Líder). Esta 
autoridade ou potestade dignitária, corresponde de maneira conjunta 
ao varão e seu cônjuge (ZENTENO, 2009, p.88). 

Também, as imillas (moças) e os lloqhallas (moços) não tem o poder de decisão 

porque são muito jovens. (ZENTENO, 2009, p. 87). 

O homem andino nasce de uma família que forma parte da comunidade, 

abrindo-se de maneira transparente, amplia e aberta a todos os membros da mesma. 

(ZENTENO, 2009, p. 87). Desde alguns anos atrás, vivesse uma melhora econômica 

e se têm um tipo de cultura urbana popular com uma revalorização do transfundo 

cultural andino que alguns chamam: “um giro descolonial” (PATZI, 2007). 

A cultura andina boliviana na região rural é caracterizada como comunitária; 

considerando cultura aqui como "a maneira de viver de um povo." (BORAN, 1994, 

p.79) e: 

Tendo entendido como a visão do mundo, de organização social, 
poder político, sexualidade, família, religião, como se relacionar com 
os outros, os valores importantes na convivência social; é a 
experiência acumulada que passa de uma geração para outra. 

(BORAN, 1994, p. 78). 

Segundo Silva (2011, p. 59) “qualquer que seja a definição adotada, é possível 

entender a Antropologia como uma forma de conhecimento sobre a diversidade 
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cultural, isto é, a busca de respostas para entendermos o que somos, com base no 

espelho fornecido pelo “outro.” Silva (2011, p. 66) ainda acrescenta que  

Uma das principais características humanas que nos distingue de 
outros seres, como os vegetais e os animais, é a cultura, pois somente 
o homem tem a capacidade de desenvolvê-la. A sua transmissão, feita 
de geração a geração, tem processos de mudanças muito lentos. Com 
as transformações e as evoluções pelas quais passa o mundo, a 
cultura não permanece intacta na história da humanidade em que 

existem forças para mudar e outras para permanecer. 

A cultura é semelhante a um grande tecido de ideias e movimentos; é sempre 

dinâmica e procura dar uma identidade para aqueles que fazem parte dela: 

Todas as culturas humanas resultam de processos de hibridação, já que a 

própria noção de cultura deve ser considerada um sistema dinâmico, cuja existência 

se deve tanto à criação interna quanto à relação externa (BARTOLOMÉ, 2006, p. 41). 

No campo da antropologia, deparamos ainda com o conceito de 
cultura que, em Geertz (1989), é tida como as teias de significados e 
disposições simbólicas, ou ainda mecanismos de controle. Sem 
embargo, é por conta das diferenças culturais que os seres humanos 
se comportam de diferentes maneiras, levando-nos a perceber que a 
cultura, atualmente, é pensada como um processo vivo. (SILVA, 2011, 
p. 61). 

Sendo a cultura um ente vivo- ele também pode transformar-se e adaptar-se 

aos novos contextos que se apresentam: 

Trata-se, pois, da construção cultural das distintas experiências 
sociais e dos diversos sistemas simbólicos que as animam – o que se 
vincula tanto com a antropologia da evolução quanto com a ecologia 
cultural ou as antropologias econômicas e políticas (BARTOLOMÉ, 
2006, p. 41). 

Ou seja, pode dar-se um renascimento ou uma ressurreição da cultura onde os 

novos elementos “geraram uma etnogênese, que produz um novo sujeito coletivo 

previamente inexistente como tal, embora potencialmente contido em uma 

configuração cultural” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 43). Tratasse da mesma raiz cultural, 

mas reconstituída em termos étnicos exclusivos e nas quais o fenótipo opera como 

um dos referentes identitários básicos, (BARTOLOMÉ, 2006). 

Segundo Bartolomé (2006, p. 60) com o atual governo da Bolívia tem 

acontecido uma nova projeção e visibilizarão da cultura autóctone do planalto 

boliviano. 
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Um caso verdadeiramente exponencial de etnogênese orientada para 
um novo tipo de participação política é o dos Aymara da Bolívia, grupo 
etnolingüístico cuja constituição como coletividade abarcadora, como 
grupo étnico identitário, chegou a níveis elevados por meio da 
confrontação com um Estado que não os representa (García, 2005). 

Assim se desenvolvem novas lideranças e estratégias políticas, talvez 
ausentes na experiência prévia do grupo – motivo pelo qual os Aymara 
são às vezes acusados de serem espúrios – mas agora relevantes 
para agirem em relação com os sistemas representativos próprios das 
chamadas democracias estatais. Cabe, nesse sentido, destacar que o 
caráter algo esquemático das normatividades estatais e internacionais 
sobre as definições do “étnico” faz com que, muitas vezes, a 
expressão nativa, ante essas instâncias, adquira um caráter 
fundamentalista ou “essencialista”, em uma tentativa de se legitimar 
em face das instituições que podem apoiar suas causas 
(BARTOLOMÉ, 2006 p. 60). 

Também, é de ressaltar que, a coesão da cultura andina comunitária, tem 

demostrado uma alça econômica nestes últimos anos25. 

Existe o risco de ver mera teatralidade em contextos nos quais se está tentando 

um diálogo que sublinhe a diferença entre os participantes, sem negar a comunicação 

possível. São muitas faces que repõem o mesmo tema e que revelam, em seu 

conjunto, que o argumento racial é ainda operante como representação nacional. 

(MORITZ, 1994. P. 149). 

 

5.2 Identidade e Cultura Boliviana na RMSP 

As caraterísticas naturais que se desenvolvem na América Latina foram sempre 

um atrativo para o mundo inteiro. Assim, no caso dos bolivianos em São Paulo, é 

necessário considerar a bagagem cultural que trazem consigo para a construção 

deste novo projeto urbano ao que acaba de chegar. 

 

5.2.1 A construção da identidade Metropolitana 

Agora bem, considerando que "é na cidade que a cultura moderna tem maior 

penetração" (BORAN, 1994, p. 95) No caso analisado, a percepção é importante para 

romper a falsa dicotomia entre: globalizar-se ou defender sua identidade. (GODOY, 

2009, p. 99). 

                                            
25 O crescimento econômico nos últimos 10 anos foi ao redor de 5% por ano. 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-41753995. 
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À etnogênese envolve as novas configurações sociais, de base étnica, que 

incluem diversos grupos participantes de uma mesma tradição cultural. 

(BARTOLOMÉ, 2006, p. 40) refere-se ao dinamismo inerente aos agrupamentos 

étnicos, cujas lógicas sociais revelam uma plasticidade e uma capacidade adaptativa 

que nem sempre foram reconhecidas pela análise antropológica (BARTOLOME, 2006, 

p. 40). 

Na verdade, a etnogênese foi e é um processo histórico constante, 
que reflete a dinâmica cultural e política das sociedades anteriores ou 
exteriores ao desenvolvimento dos Estados nacionais da atualidade. 
É o processo básico de configuração e estruturação da diversidade 
cultural humana. Suas raízes fundem-se nos milênios e projetam-se 
até o presente (BARTOLOMÉ, 2006, p. 40). 

Mas nem sempre as raízes permaneceram. Cabe lembrar que por se integrar 

a identidade da cidade, muitos acabam renunciando a sua identidade de origem. A 

identidade é a percepção individual e coletiva da pessoa e do outro, são as 

caraterísticas do indivíduo e do coletivo. 

Quem migra nunca mais será a mesma pessoa, e agora, ressurgira no novo 

cenário com reivindicações econômicas, sociais e territoriais definidas, por suposto, 

baseadas em sua condição étnica (ARVELO-JIMENEZ, 2001), e no casso deste 

estudo, ser estrangeiro. Embora, os rasgos culturais e os rasgos de estilo de vida 

dialogam com os códigos genéticos; os sonhos, as perspectivas, as referências, as 

trajetórias transformam a construção da identidade dos bolivianos em São Paulo. 

Segundo Marucci (2018, p. 35) “Cabe realçar que as representações sociais não 

influenciam apenas as respostas da sociedade em relação ao mundo da mobilidade 

humana: elas condicionam a própria auto compreensão dos migrantes”.  

Nesse sentido, segundo o mesmo autor as tipificações mais comuns referentes 

a migrantes e refugiados no contexto contemporâneo são: “Invasor”, “Criminoso”, 

“Estranho”, “Mal menor e Mercadoria”, “Necessitado e Vulnerável”, “Injustiçado”, 

“Recurso”, “Protagonista” e “Alteridade Utópica”. Ele diz que, por vezes, será 

necessário derrubar a sacralização das representações oficiais, o “Padrão” das 

leituras dominantes – a maioria necrófilas e xenófobas – do fenômeno migratório. 

Particularmente, na região deste estudo, a identidade estará constituída pela 

cultura andina boliviana, a urbanidade Paulista e a cultura Nordestina que mora na 

periferia. Junto com os que estão ao seu redor, não só receberam elementos da região 

Metropolitana, senão também influíram o local onde estão inseridos: 
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Nos dois casos (no centro e na periferia) então, a espacialidade da 
imigração boliviana introduz novos arranjos nas relações do indivíduo 
e do grupo com os lugares, e novas modalidades de inserção no 
espaço urbano metropolitano; relações espaciais que certamente, em 
retorno, influenciam nas modalidades de produção do espaço, local e 
regional. (SYLVAIN, 2008, p.15). 

Se identidade deriva etimologicamente de idêntico; nos imigrantes pode-se 

notar que sim, muitas coisas permanecem iguais. Tanto o folclore, a música, a religião, 

o biótipo, a fisionomia, a cultura, e a ideologia, dieta, idiossincrasia, genética mantem 

sua essência e rasgos próprios. Fala-se então, da construção de uma nova identidade: 

Etnogênese é o desenvolvimento, ao longo da história, das 
coletividades humanas que nomeamos grupos étnicos, na medida em 
que se percebem e são percebidas como formações distintas de 
outros agrupamentos por possuírem um patrimônio linguístico, social 
ou cultural que consideram ou é considerado exclusivo. 
(BARTOLOMÉ, 2006, p. 39).  

E acrescenta: A etnogênese apresenta-se como processo de construção de 

uma identificação compartilhada, com base em uma tradição cultural preexistente ou 

construída que possa sustentar a ação coletiva (BARTOLOMÉ, 2006, p. 43). A 

identidade Pessoal (caraterísticas próprias, aquilo que nos diferença dos outros) o 

corpo, a autoestima, a história, a nacionalidade, a profissão, idade, idioma devem se 

tornar um porto seguro. 

Segundo Moritz fala-se hoje da mestiçagem ou a miscigenação (MORITZ, 

1994) da América Latina. Esta corrente aponta que, os mestiços são herdeiros de 

duas grandes culturas: A cultura indígena e a cultura ocidental, que precisam construir 

o futuro juntos. Embora para Bartolomé (2006, p. 45) seja um mito. Ele pensa que “um 

dos Estados que mais nutriram tal fantasia em seu imaginário social foi o México, cujos 

intelectuais e políticos elevaram a miscigenação em nível de raça cósmica”. Embora 

o conceito de raça cósmica não se aplique as culturas indígenas, senão à mestiçagem 

produzida na América Latina nos últimos séculos. 

Tendo a cultura como um aspecto muito importante do imigrante é que a 

comunidade de fé entra no cenário. Marinucci (2018, p. 109), ecoando as palavras do 

João Paulo II diz: “A igreja é um espaço público onde o migrante se torna visível. É o 

lugar e a possibilidade de identificação e de reconhecimento da cultura do migrante”. 
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5.2.2 A identidade Cosmopolita 

Sem dúvida, ao chegar a São Paulo a pessoa encontrara um tipo de identidade 

cosmopolita. Uma identidade cosmopolita mostra que, para falar de identidade 

compartida, se deve falar de dignidade; ela é uma questão ética fundamental. Posto 

que a pessoa não pode ser reduzida à metade, diminuir o valor do outro é atentar 

contra sua dignidade, pois é digno em tanto seja pessoa. A identidade não nos 

dignifica, mas a dignidade nos identifica. Isto é importante na hora de reunir diversas 

culturas numa mesma cidade.  A identidade cosmopolita global acolhe a pluralidade 

dos seres humanos que povoam a terra. 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 
referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 
credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros 
[...] ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de 
negociação, de transformação em função dos outros. (POLLACK, 
1992, p. 204). 

 

O cosmopolitismo projeta um cidadão universal, como diria Diógenes Laercio 

“Sou um cidadão do mundo”. Caraterizado pelo seu caráter simples, autêntico e 

subversivo que despreza todas as convenções sociais e reviste-se do cinismo pós-

moderno; o anseio de conseguir a “cidadania global” cuja nacionalidade se vincula a 

esperanças globais; e uma compreensão ampla de outras culturas e costumes, 

procura um pensar e sentir além da nação. O cosmopolita é um reinventor de culturas, 

é um estrangeiro na sua própria cidade, ele é estrangeiro para si mesmo, ao contrário 

da pessoa que vive sua vida em lugares calmos onde a rotina é sua companheira. 

A retorica do cosmopolitismo conduz a procura de uma nova maneira de ver e 

edificar o mundo, quase como algo próprio da natureza (como o salmão, o indivíduo 

é capaz de se tornar versátil navegando em aguas doces e salgadas recorrer enormes 

distancias, e até fazer sacrifícios extremos, incluída a morte, para deixar a sua prole 

perspectivas mais amplas de vida) que procura dar a nova geração melhores chances 

e oportunidades de desenvolvimento e vida, tendo uma atitude positiva em relação às 

diferenças; existe um desejo para construir alianças amplas e comunidades globais 

iguais e pacificas de cidadãos que deveriam ser capazes de comunicar-se além das 

fronteiras culturais e sociais formando uma sociedade universalista. Mas, nem 

sempre, a ilusão se torna uma realidade.  
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Pois, procurando se tornar um nómade autónomo e carregando com ele o 

controle de seu destino e vida, como Diógenes carregando com ele o seu barril; muitos 

acabam, infelizmente, como errantes, sem era nem beira, sem pertencer a lugar 

nenhum, quase tão natural como um vira lata, expostos e vulneráveis como “O 

Chávez”, envolvidos na desesperança de um barril sem fundo. Por suposto, logo de 

cuspir na cara da globalização, esta terá uma resposta certa para este cidadão do 

mundo; dirá ela: “Foi sem querer, querendo”. Cumpre-se assim, a palavra profética 

daquele motorista de ônibus que faz viagem do Nordeste para São Paulo e vice-versa 

que diz: “saem os iludidos e voltam os arrependidos”. 

 Assim, na nova construção da identidade cosmopolita, os cuidados para não 

criar uma fantasia, acreditando em promessas de realidade inexistentes, devem ser 

muitos, pois o preço do impacto cultural é alto e suas implicações dependeram do 

grau das condições do indivíduo. Tais promessas podem levar a pessoa num 

processo de aculturação o que segundo Herrera (2018, p. 45) “É uma ferramenta para 

a subalternização da cultura mais vulnerável e a hegemonização correspondente dos 

mais poderosos. Um projeto aculturador ou assimilacionista, em seu sentido negativo, 

é um projeto neocolonial cujo objetivo é a conquista e a hegemonia, privando o outro 

da sua cultura”. 

 

5.3 Idiossincrasia Boliviana 

Bolívia é um país com muitos matizes culturais, algumas veem desde a época 

pré-hispânica e misturam-se com as costumes que foram trazidas desde Europa pelos 

desbravadores e os imigrantes das épocas posteriores. 

A caraterística mais notória da idiossincrasia boliviana é a resistência. Pelos 

anos de subjugação espanhola que este país resistiu até sua independência. Ela 

encontra na sua cultura uma forma de resistência ao estilo de vida ocidental. 

Historicamente26, a música, a dança e até o cinema27 contribuíram para este fato. 

Embora, a cultura ocidental, com seu consumismo confronta a cosmovisão andina da 

                                            
26 Véase a expulsão do corpo de paz em 1971 

http://www.amigosdeboliviayperu.org/Mines/Expulsion.html acusado de esterilizar as mulheres 
bolivianas nas comunidades rurais. A expulsão da DEA e do embaixador americano Philip Goldberg  
em 2008 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2008/09/10/evo-morales-expulsa-
embaixador-norte-americano-da-bolivia-e-diz-nao-temer-eua.htm A expulsão de USAID em 2013 
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,evo-morales-expulsa-agencia-norte-americana-da-
bolivia,1027417. 

27 Se pode notar na produção extensa de filmes de Jorge Sanjines. 

http://www.amigosdeboliviayperu.org/Mines/Expulsion.html
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2008/09/10/evo-morales-expulsa-embaixador-norte-americano-da-bolivia-e-diz-nao-temer-eua.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2008/09/10/evo-morales-expulsa-embaixador-norte-americano-da-bolivia-e-diz-nao-temer-eua.htm
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proteção dos recursos naturais e a convivência harmoniosa com o meio ambiente; 

muitas vezes, acabou-a absorvendo com sua oferta de riqueza e prosperidade. 

Na Obra de Arguedas (1919) “Raza de bronze” ele coloca o centro do sentir 

andino: "Nuestro destino es sufrir” quer dizer, “nosso destino é sofrer”. Vale, nesta 

nova construção da identidade, apontar que não se deve confundir o sofrimento com 

esforço. 

Algo também muito próprio dos bolivianos em São Paulo é a costume de comer 

em casa com a família. Recentemente na Bolívia, devido à globalização, foi adquirida 

a costume das comidas rápidas, algo que não acontecia anos atrás, razão pela qual 

tal vez Mc Donalds não teve sucesso neste país. Quer dizer, que eles têm o costume 

de morar em famílias que moram perto uns dos outros e ajudam-se mutuamente no 

trabalho (Fato pelo qual foi fácil a assimilação do termo Comunidade Hispana) assim, 

a migração tem um rápido crescimento porque um familiar que chega ao Brasil traz os 

outros, pouco a pouco. 

Além disso, tem-se a hora do chá. Ao redor das 18h se participa do chá. O 

jantar é servido pelo geral às 22h. Os domingos são familiares, tendo encontros 

esportivos, limpeza da casa e da oficina, lavado de roupas, compra de alimentos nas 

feiras dos bairros. Outros frequentam parques o quadras esportivas, principalmente 

de futsal para o lazer. 

O supermercado é frequentado, mas com o tempo o Parque Dom Pedro 

começou a se aprovisionar de produtos vindos da Bolívia como Chunho, Mote, Ají 

Panca, quinoa. Os vendedores já estão bem acostumados com eles, principalmente 

os vendedores de batata e amendoim. 

A permanência dos bolivianos em São Paulo gera relações de 

interdependência com todos os indivíduos que vivem nessa sociedade. (SILVA, 2011, 

p. 67). Existem muitos que dominam as línguas nativas como o Aymara e o quéchua. 

Nesse sentido, devemos lembrar que, a língua não constitui o único 
indicador diacrítico da identidade étnica É possível recorrer a um vasto 
conjunto de elementos históricos ou culturais para afirmar a condição 
de indígena e definir o pertencimento de seus protagonistas. Os traços 
culturais que dão substância à identidade e lhe servem de argumento 
estão submetidos à historicidade que lhes é própria (BARTOLOME, 
2006, p. 55). 

O imigrante boliviano possui a língua espanhola de forma fluida; o português, 

eles conseguem entender, mas falam pouco. Nesse caso, a maioria entende a língua 
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aymara, própria dos Andes, e alguns bolivianos falam a língua quíchua (própria 

também da área andina e do vale da Bolívia e outros países). 

Cabe aqui notar que, no tempo da colônia espanhola o indígena aymara foi 

conquistado politicamente, mas não linguisticamente. (ANTONIO, 2017, p. 214) Sua 

vitalidade para resistir, sua linguagem e cultura comum, produziu um povo de 

consciência forte que se procura manter numa realidade urbana diferente. 

O boliviano da região ocidental tem caraterísticas peculiares na sua 

personalidade: persistência, tenacidade e perseverança que o ajudam desenvolver a 

capacidade de liderança; mas também tem outras que limitam seu desenvolvimento 

que são: autoestima baixa, retraimento e falta de oportunidades. (ANTONIO, 2017, p. 

215). 

Em São Paulo, pela escassa ventilação nas suas casas e pela humidade, de 

acordo com registros das Unidades Básicas de Saúde da região central, a maioria dos 

acometidos por tuberculose é constituída de bolivianos, por conta dos trabalhos com 

a costura. (SILVA, 2011, p. 142). 

Absortos pela vontade de juntar dinheiro e preocupados com as 
dívidas contraídas logo que chegam, os bolivianos passam a maior 
parte do tempo de suas vidas fechados nas oficinas/moradias que, 
além de tudo, têm pouca ventilação. Esses locais funcionam 
praticamente durante as 24 horas do dia, com os funcionários se 
revezando nas máquinas para cumprirem os curtos prazos de entrega 
acordados com os donos das oficinas, o que causa um aumento da 
temperatura interna das casas. Diante desse quadro, a higiene interna 
do local fica comprometida, e consequentemente alguns são 
acometidos por doenças relacionadas às atividades profissionais e às 
condições existentes nas residências. (SILVA, 2011, p. 171). 

Enquanto aos estudos, pela jornada de 12, 14 ou 16 horas de trabalho, não 

sobra tempo para estudar, até porque teriam gastos com os estudos, e não e visto 

como uma prioridade. Este panorama muda numa segunda geração. 

Tem curiosidade pelo novo. Isto se pode notar na incessante criatividade de 

modelos que são oferecidos por bolivianos na feira da madrugada e afirmados pela 

criatividade de grandes ícones da moda mundial como foi Beatriz Canedo28. 

O perfil do migrante tem idade entre 25 a 35 anos, pelo geral têm um mínimo 

de dois filhos por família, com tendência a crescer. Uma caraterística particular e a 

figura do concubinato que é socialmente aceito. 

                                            
28 Pode ver https://www.youtube.com/watch?v=FJ86uS45k-4. 
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A localização residencial em função do trabalho também ocorre, no caso dos 

bolivianos, pela conjugação desses espaços com a função de moradia. (SYLVAIN, 

2008, p. 132) Ou seja, moram e trabalham no mesmo lugar. Nas oficinas de costura 

onde trabalham os bolivianos não se faz distinção de sexo, tampouco de idade. 

Vemos homens, mulheres, adultos e jovens desenvolvendo as mesmas tarefas, 

até porque o que predomina na atividade é o manuseio de uma máquina que não 

necessariamente exige alto grau de força ou de destreza. O que prevalece nessas 

atividades é a resistência. (SYLVAIN, 2008, p. 130). 

O lazer desenvolve-se nas quadras de futsal ou em algum parque da região. 

Cabe ressaltar um ponto importante do lazer dos bolivianos em São Paulo: “O futebol. 

Que tem profundos e inegáveis aspectos antropológicos, religiosos e psicológicos, 

que para serem comunicados fizeram dele uma linguagem.” (FRANCO, 2007, p. 182). 

Segundo Silva (2011, p. 85) “quem busca o futebol está à procura de algo que, 

no seu trabalho diário, não pode ser alcançado”. Quando colocamos a palavra-chave 

“futebol” em sites de busca, a quantidade de páginas referentes ao tema fica em torno 

de 22 milhões. Só no Brasil esse número ultrapassa os seis milhões e, somado ao 

carnaval e à religião, que segundo Alex Bellos (ALVES, 2011, p. 83), forma a 

Santíssima Trindade da cultura popular brasileira. Chutar as amarguras numa bola, a 

globalização, a socialização dos dramas, é parte deste esporte. 

Reafirma-se então que a identidade dos bolivianos em São Paulo, não deve ser 

buscada na originalidade de seus traços culturais, mas na capacidade desse povo 

para gerar sentidos sociais e políticos que o unificam na luta para definir sua razão de 

ser como povo (AGIER, 2001). 

 

5.3.1 Inserção e integração da Cultura e costumes bolivianas 

Um grande laboratório racial: era essa a imagem do Brasil no final do século 

XIX (MORITZ, 1994, p. 152). No caso do estado de São Paulo (SILVA, 2011, p. 68): 

A multiculturalidade transitiva de São Paulo, apesar de suas 
referências históricas tendentes ao confinamento, segundo o mesmo 
autor, acabou se impondo pela complexa necessidade do trânsito 
multicultural numa cidade que foi recriada urbanística, arquitetônica e 
populacionalmente ao menos três vezes na época contemporânea: 
nas décadas de 1880, 1910 e 1960. Foram momentos culturalmente 
cataclísmicos que agregaram novos personagens ao cenário e, ao 
mesmo tempo, anularam velhos enredos. 
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No caso dos bolivianos que chegam à metrópole: 

O processo migratório implica, invariavelmente, a inserção em uma 
nova ordem sociocultural – e esta é, em geral, marcada por tensões e 
estranhamentos, que acabam por incidir na dinâmica cultural do grupo 
dos emigrados, conferindo-lhe significações específicas. (SILVA, 

2005, p. 77). 

Este tipo de articulação de culturas e união de sujeitos tem marcado o discurso 

das últimas décadas: 

Uma das lutas das sociedades nativas do presente é a de se 
constituírem como coletividades, como sujeitos coletivos, para 
poderem se articular ou se confrontar com seus Estados em melhores 
condições políticas, já que a magnitude numérica e as demandas 
compartilhadas aumentam suas possibilidades de êxito. Trata-se da 
criação de um novo sujeito histórico, de uma etnogênese cuja 
cristalização poderíamos chamar de “Povos Indígenas”, entendendo-

os como “nações sem Estado” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 44). 

Pode-se notar sua força em solo local, mas com a aproximação, por meio das 

migrações, o processo de mudança é sentido com muita força, provocando novos 

pareceres e desenvolvendo novas atitudes e habilidades: 

O emigrante é um nacional ausente, tem a maioria de seus direitos 
tutelados no país de origem e, possivelmente, diminuídos seus 
deveres e obrigações inerentes à condição de cidadão nacional. 
Inteiramente oposta é sua situação como imigrante, qualificada como 
uma pessoa que vem de outro país e encontra uma sociedade, 
provavelmente, desconhecida na qual terá que se inserir, sujeitando-
se às leis que ali estão em vigor. Leis que regularão as relações 
desenvolvidas ao longo de sua permanência, na condição de cidadão 
estrangeiro, e limitarão diversos direitos e prerrogativas a que os 

nacionais desse país estão sujeitos. (CHANG, 2011, p. 94). 

Sidney da Silva, um profundo estudioso dos imigrantes bolivianos em São 

Paulo, acrescenta: 

A inserção de imigrantes num contexto sociocultural diverso, e quase 
sempre adverso, é um processo marcado por conflitos e 
estranhamentos, seja para os recém-chegados, que não dominam os 
códigos culturais locais, seja para a sociedade receptora, que tende a 
vê-los a partir de estereótipos já construídos, transformando as 
diferenças étnico-culturais em algo exótico ou depreciativo. (SILVA, 
2005, p. 78). 

Nesse processo de inserção dos bolivianos na metrópole paulista, o folclore 

também acompanha as manifestações culturais no novo campo urbano: 
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Nessa perspectiva, as festas incitam um pensamento na dinâmica 
cultural urbana porque, de acordo com Mauss (2008), esses eventos 
são um “fato social total”, em que se apresentam elementos de 
organização social, interesses econômicos e políticos, tensões entre 
os sistemas de crenças envolvidos, expressões estéticas, ritmos, 
emoções, sabores (Silva, 2008). O mesmo autor acrescenta ainda que 
as festas veiculam ao mesmo tempo uma multiplicidade de valores, 
tradições, interesses, expressos em símbolos, formas sensíveis de 
gestualidades e expressões musicais de múltiplos significados, e que, 
no limite, também exprimem diferentes identidades. (SILVA, 2011, p. 

115). 

Silva (2011, p. 58) quem fez seu doutorado estudando a atividade dos 

bolivianos nas quadras de futsal no centro paulista, os fins de semana, demostra como 

o esporte tem sua parte nesta inserção do indivíduo e na integração da comunidade 

boliviana na sociedade paulista: 

Refutando a ideia de cultura apenas como construção exterior e de 
materiais, pretende-se, com a Antropologia, estudar o conjunto de 
sentidos, de significados que o ser humano apresenta diante das 
diferentes situações, como é o caso estudado, com base na prática do 
futebol pelos bolivianos. 

Enquanto a cultura, é de notar que a saudade das costumes e da sua cultura 

autóctone, faz com que a pessoa procure-se identificar de forma mais veemente com 

as suas raízes ancestrais; como Ochoa Arias (2005) ressalta que os sincretismos e a 

aculturação são, na verdade, eventos de resistência que possibilitaram a reprodução 

e a reconstituição cultural da coletividade indígena. 

A música, também, é uma caraterística marcante; incluso, no caso deste 

estudo, dentro da Comunidade Hispana tem alguns grupos de Música cristã com 

instrumentos autóctones. 

Nesse processo de adaptação muitos migrantes aprendem a navegar entre 

duas culturas. Com certeza isto afetara a identidade dos indivíduos, entregando parte 

da sua vagagem cultural e recebendo, consciente o inconscientemente, as influências 

da cultura dominante na qual está inserido: 

Os percursos e arranjos de comunidades migrantes possibilitariam a 
emergência de um novo processo de estabelecimento de identidades 
em que se torna possível ser “daqui e de lá” ao mesmo tempo. As 
identidades constituídas a partir desses “momentos de negociação” 
com os vários “outros” – presentes concomitantemente no espaço 
urbano e, em muitos sentidos, diretamente vinculado às atividades 
econômicas em jogo seriam, portanto, para Tarrius, diferentemente do 
sentido proposto por Ma Mung, construções bem mais precárias e 
cambiantes: uma identidade “fracionada em múltiplos atributos” e não 
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necessariamente ligada a um grupo étnico específico. (TAVARES, 
2012, p. 170). 

Embora a aceitação de traços urbanos não significa a extinção da cultura 

anterior, existe a possibilidade de pensar: “se não parecem mais indígenas, é porque 

já não são indígenas”. Mas têm-se hoje engenheiros indígenas, doutores indígenas e 

profissionais de todo ramo que embora já não tenham o biótipo, nem o fenótipo, nem 

o domínio do idioma, mas que mantem seu parecer e valores na cultura que possuíam. 

5.4 O Adventismo na Cultura Andina 

Um fenômeno que chama a atenção mundial é crescimento do pentecostalismo 

em América Latina. Ao redor da primeira década do século XX, chegaram os primeiros 

missionários na América do sul. Hoje se calcula que se tem quase 300 milhões de 

pentecostais no mundo inteiro. 

Uma das suas estratégias principais foi atingir um público vulnerável 

socialmente. Em quanto às igrejas protestantes históricas procuravam só atingir as 

classes altas desta região os pentecostais procuraram as pessoas carentes e 

necessitadas as quais o estado não prestava atenção. 

Muito parecido foi o método que deu sucesso ao adventismo na região andina 

entre Peru e Bolívia, o qual estabeleceu escolas nas regiões rurais do planalto 

boliviano, em um processo libertador educativo para um grupo socialmente invisível e 

excluído pelos grupos de poder. Sem custo algum para o governo, as mais de 250 

escolas nas comunidades andinas, forneceram um caminho que abriu a luz para esta 

população andino-Aimara. 

Com um crescimento registrado de 9% anual (SMITH, 1978), hoje pode se ver 

o resultado pelas inumeráveis igrejas e templos que o adventismo tem na região de 

El Alto, fruto da migração dos membros de igreja, das áreas rurais as áreas urbanas 

com todos os seus desafios. Como diz Borán (1994, p. 95): 

As migrações do campo para a cidade formam a base do que hoje é o 
fluxo migratório de um país para outro. Isto envolve um câmbio radical 
que bate os alicerces da sua fé. Não foi a fé que mudou. O que mudou 
foi um punhado de precondições de uma fé diferente vivida na cultura 
tradicional. Mudou a cultura. Antes a cultura favorecia a fé. Era fácil 
crer porque todos acreditavam. Era questão de seguir a correnteza. 
Agora, mudou a cultura, mudou a maré. Na nova cultura não interessa 
a fé. 
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No acervo da Revista Adventista em português,29 têm-se notícias da 

evangelização desta etnia desde 1910 quando houve um crescimento explosivo com 

Fernando Stahl o “Apostolo dos indígenas” (Agosto, 1942 p. 28). 

Assim, o adventismo procurou cobrir uma necessidade existente entre este 

grupo étnico, difícil de alcançar pelas longas distancias e precários caminhos; mesmo 

assim, o adventismo intensificou seu trabalhou missionário, ao ponto de ter hoje 

comunidades inteiras, na Bolívia, onde só tem presença religiosa adventista. 

Nos últimos anos, muitos destes membros jovens do adventismo, se 

deslocaram para a cidade de São Paulo. 

Aparece aqui, nesta panela de miscigenação, a conexão entre a cultura andina 

e a metrópole paulista que convoca a fusão dos valores, dos quais muitos se 

perderam, outros se adaptaram e outros prevaleceram. 

 

6 A TEORIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

Como foi visto até aqui, são muitos os desafios e frentes apresentados diante 

dos imigrantes. Tomar consciência deles mudara o exótico e fantasioso discurso feito 

em volta deles e para eles mesmos, além de aproximar mais o sonho da realidade. 

Cabe-se perguntar, então: 

- Como estabelecer um horizonte que permita aos imigrantes ir avante? 

Embora, segundo Bohrer, (1980, p, 46) “qualquer noção simples de hierarquia 

(sob as necessidades) dificilmente será suficiente”; pois, se é lembrado que qualquer 

estado de motivação pode flutuar de momento a momento e que qualquer 

comportamento motivado pode satisfazer e impedir simultaneamente diferentes 

motivos. Ainda assim, a ideia de Abraham Maslow é a que mais circula nos ambientes 

universitários: é a teoria da hierarquia das necessidades básicas. Quando se 

menciona algo sobre ele é comum se lembrar de sua pirâmide e vice-versa. Esse 

esquema gráfico, possivelmente, popularizou e propagou a Psicologia Humanista de 

Maslow no Brasil, tornando-se, segundo Coelho (2017, p. 197) o “ponto básico de 

menção em muitas disciplinas de Psicologia Organizacional, Gestão de Pessoas e 

Administração”. 

                                            
29 www.revistaadventista.com.br. 
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As necessidades humanas, segundo Maslow, estão arranjadas numa 

hierarquia que ele denominou de hierarquia dos motivos humanos. Conforme o seu 

conceito de premência relativa, uma necessidade é substituída pela seguinte mais 

forte na hierarquia, na medida em que começa a ser satisfeita. Assim, segundo 

(HESKETH, p. 59) por ordem decrescente de premência, as necessidades estão 

classificadas em: fisiológicas, segurança, afiliação, autoestima e auto realização. 

De acordo com sua teoria, uma pessoa é motivada quando sente desejo, 

anseio, vontade, desejo ou falta. A motivação seria composta de diferentes níveis, 

cuja base hierárquica de necessidade varia em termos do grau de poder de desejo, 

saudade, etc. A razão ou desejo é um impulso ou urgência para uma coisa específica. 

Há muitas mais razões do que desejos e estas podem ser expressões distorcidas de 

necessidades. Ele também aponta que os metamotivos estão associados aos desejos 

e que não compreendem uma redução na tensão, mas podem até aumentá-la, uma 

vez que estes estiverem satisfeitos, já que estaremos em condições de receber 

impulsos em direção a objetivos inesgotáveis, como Elizalde (2006, p. 5) entende: “os 

sujeitos sempre permanecem um estado de relativa insatisfação de caráter espiritual 

e intelectual”. Esta categoria inclui um conjunto de valores que podem ser 

contraditórios entre si, ou com respeito às suas próprias necessidades satisfeitas, que 

abriram as portas para eles: virtudes éticas, desejos e aspirações, desenvolvimento 

de capacidades, potencialidades; enfim, aspectos que se instalam no campo das 

necessidades, cujo conceito acaba sendo, em última análise, no campo do subjetivo 

e do relativo. 

A necessidade fisiológica é, portanto, a mais forte, a mais básica e essencial, 

enquanto a necessidade de auto realização é a mais fraca na hierarquia de premência. 

Esses desejos constituem uma manifestação consciente das necessidades e são 

apenas um meio para determinado fim. Deseja-se uma coisa para conseguir-se outra, 

que é a satisfação de uma ou de, na maioria dos casos, duas ou mais necessidades. 

Um indivíduo pode estar motivado, simultaneamente, por várias necessidades. A 

motivação dominante vai depender de qual das necessidades mais baixas na 

hierarquia está suficientemente satisfeita. 

Maslow estabelece uma hierarquia de necessidades e as ordena em dois 

grandes blocos que estabelecem uma sequência crescente e acumulativa desde a 

mais objetiva até a mais subjetiva de um modo que o sujeito tenha que atender as 
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necessidades localizadas em níveis mais baixos (mais objetivo) para se sentir 

motivado ou direcionado para atender as necessidades de ordem superior (mais 

subjetiva). 

Segundo Elizalde (2006, p. 6) essas necessidades, por sua vez, são 

direcionadas para valores que são seus estados finais. Esses valores podem ser de 

dois tipos: 

(a) Valores D: são os propósitos das necessidades deficitárias; a necessidade 

é a falta de alguma coisa. Existem vários tipos de necessidades Deficitárias ou 

necessidades inferiores, estas são: necessidades fisiológicas; necessidade de 

segurança; de amor e pertencimento; e estima; se houver distorção, problemas 

psicológicos e / ou fisiológicos podem ser gerados. 

(b) Valores B: correspondem aos fins dos metamotivos e motivos. A obtenção 

desses valores aumenta a tensão e estimula ainda mais o comportamento. Eles 

promovem nosso ser ou existência como seres humanos. As necessidades de 

desenvolvimento ou necessidades superiores que são voltadas para alcançar à auto 

realização, não são tão poderosas quanto às necessidades fisiológicas; e podem ser 

danificadas ou perder sua orientação mais facilmente do que as necessidades 

primárias e exigem grande apoio de influências externas. 

Os estados de motivação, algumas vezes, são sentidos como causadores de 

desconforto para o organismo. O comportamento motivado, que corresponde à 

realização de objetivos e de respostas consumatórias, é uma maneira ou técnica para 

reduzir estes desconfortos, isto é, diminuir a necessidade, a tensão, o drive e a 

ansiedade, mantendo o organismo em um estado de equilíbrio regulatório. 

Um indivíduo, com certo nível de necessidade, tem todo o seu organismo 

orientado para a busca de meios para satisfazer tal necessidade, de sorte que toda a 

sua percepção, memória e inteligência estão voltadas para os gratificadores 

adequados. Na medida em que esta necessidade começar a ser satisfeita, a mais 

próxima na hierarquia, em posição superior, começará a surgir e a dominar o 

organismo, enquanto a outra passará a existir apenas num estado potencial, podendo, 

entretanto, ressurgir se houver modificações no ambiente que determinem o seu 

reaparecimento no indivíduo. 

As necessidades mais baixas são déficits e necessidades mais altas estão 

relacionadas aos requerimentos do desenvolvimento. Segundo Maslow, as 
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necessidades básicas são mais poderosas e têm prevalência sobre as outras. Uma 

vez satisfeitas, as necessidades mais elevadas são manifestadas e a pessoa é 

motivada a atendê-las. 

Elizalde (2006, p. 7) citando Maslow (1975) aponta várias maneiras subjetivas 

para medir o nível de necessidade, porém, virando a moeda das necessidades, dá 

mais ênfase às queixas apresentadas pelos indivíduos, visto que elas são indicadoras 

de seus desejos. Segundo ele, os seres humanos irão sempre reclamar, independente 

do nível de suas necessidades, pois os indivíduos sempre estarão desejando alguma 

coisa a mais da qual não dispõem. Quanto mais alto o nível de necessidade, mais 

elevados serão estes desejos e, consequentemente, mais fortes as reclamações e 

frustrações dos indivíduos (a cursiva é minha). Essas reclamações podem, também, 

ser um indicador da saúde das organizações, pois, se elas foram muito baixas, 

estarão, provavelmente, refletindo um tipo inadequado de gerência e um nível de vida 

baixo dentro da organização. Quanto mais elevado o nível de reclamações e 

frustrações, mais elevado é o nível de vida de um indivíduo e, possivelmente, mais 

desenvolvida a organização em que ele trabalha (a cursiva é minha). (Maslow, 1975). 

Em primeiro lugar estão as necessidades fisiológicas que são as mais básicas 

e mais poderosas de todas, mas são aquelas que têm menos significado para a 

pessoa em busca da auto realização. Entre eles, a necessidade de libertar-se da sede 

e da fome; aliviar a dor, fadiga e desequilíbrio fisiológico; a necessidade de dormir, 

sexo. 

No nível fisiológico, as reclamações são acerca dos riscos da vida, fadiga, 

fome, sede, más condições de moradia, falta de ar devido a problemas de ventilação 

ou ao tipo de trabalho, falta de conforto pessoal, manifestação do desejo de um lugar 

de trabalho seco e aquecido, uma posição mais confortável para o corpo durante o 

trabalho, boas condições de saúde, melhor pagamento. Neste nível, as necessidades 

são, em sua maioria, multideterminadas, isto é, elas servem de canal para a satisfação 

de outras necessidades. 

Assim, melhorando-se as condições dentro de uma organização, é de se 

esperar uma elevação no nível das reclamações, e não o término delas. Isto não 

significa que os sujeitos irão reclamar mais, mas, sim, que irão se preocupar e mostrar-

se frustrados com problemas de natureza hierarquicamente superior. São 

mencionadas, a seguir, algumas reclamações possíveis em cada categoria de 
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necessidade, além de outras características correspondentes a cada nível da 

hierarquia de necessidades, numa tentativa de operacionalizar os conceitos que 

representam cada nível dessa hierarquia. 

Em segundo lugar, as necessidades de segurança. Se as necessidades 

fisiológicas são satisfeitas, ou não constituem um problema sério para a pessoa, as 

da segurança se tornam a força que domina a personalidade. A maioria das pessoas 

só alcança esse nível. Estas são expressas na preocupação de economizar, poupar, 

comprar bens e seguros, obter uma vida ordenada, certa e um futuro previsível, no 

qual os riscos ou perigos para a integridade pessoal ou familiar não mais ocorram. 

Esses tipos de necessidades podem se manifestar negativamente como temor e 

medo. 

No nível de segurança as queixas são relativas à segurança e estabilidade no 

trabalho, ao medo de ser despedido arbitrariamente, a não poder planejar o orçamento 

familiar devido à falta de garantia quanto à permanência no trabalho, à arbitrariedade 

do supervisor com respeito a possíveis indignidades a que o indivíduo tenha que se 

submeter para se manter no trabalho, à própria segurança física com relação a 

possíveis acidentes no trabalho, a uma assistência médica mais eficiente e atuante. 

Terceiro, as necessidades de amor e de pertencimento que são socialmente 

orientadas e representam a vontade de reconhecer e ser reconhecida pelos pares, de 

se sentir enraizadas em lugares e integradas em redes e grupos sociais. Para 

executar, eles exigem que certo grau de satisfação das necessidades fisiológicas e 

de segurança tenha sido alcançado. Entre eles estão à necessidade de amigos, 

parceiros, uma família, identificação com um grupo e intimidade com um membro do 

sexo oposto. 

No nível de afiliação ou amor as reclamações são pela falta de amigos no 

trabalho, pela falta de namorada (o) ou esposa (o), pela falta de relações afetivas com 

outras pessoas, de modo geral, por não pertencer a um grupo, dentro ou fora da 

organização, por não ter oportunidade de prestar ajuda aos colegas, por não receber 

ajuda dos companheiros de trabalho. 

Em quarto lugar, as necessidades de estima estão associadas à nossa 

constituição psicológica. Sua satisfação é necessária para avaliação pessoal e auto 

reconhecimento, em referência a outros. Eles podem ser subdivididos em dois tipos: 

aqueles que se referem ao amor-próprio e aqueles que se relacionam com o respeito 
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dos outros (reputação, status social, fama, etc.). Entre elas, a necessidade de 

respeito, de confiança baseada na opinião dos outros, de admiração, de confiança em 

si, de autoestima e auto aceitação. Distúrbios e déficits nessa área geram sentimentos 

de inferioridade que se manifestam como experiências de vergonha ou culpa. 

No nível de estima as queixas se referem, em sua maioria, à perda de 

dignidade, à ameaça ao prestígio, à autoestima e à estima vinda dos outros; os 

desejos estão orientados para a realização de alguma coisa, para ter competência, 

para ter status, reconhecimento, atenção, importância, apreciação e a necessidade 

de confiar e de ser alguém no mundo. 

Quinto, as necessidades de auto realização ou metanecesidades pertencem ao 

segundo bloco de necessidades mais altas ou mais subjetivas no gradiente 

estabelecida por Maslow. São difíceis de descrever, pois variam de um indivíduo para 

outro e incluem a satisfação da individualidade em todos os aspectos. Para que uma 

pessoa inicie seu processo de auto realização, ela deve ter atendido a muitas 

necessidades anteriores, de modo que não interfira ou use energias dedicadas a esse 

desenvolvimento. As pessoas que querem se realizar querem ser livres para serem 

elas mesmas. As pessoas auto realizadoras seguem as normas e modelos de 

comportamentos ditados pela cultura de acordo com seu senso de dever, mas se 

interferirem em seu desenvolvimento, eles facilmente reagem contra eles. Entre elas 

estão às necessidades de satisfazer nossas próprias capacidades pessoais, de 

desenvolver nosso potencial, de fazer aquilo para o qual temos melhores habilidades 

e para o qual precisamos desenvolver e expandir metamotivos (descobrir a verdade, 

criar beleza, produzir ordem e promover a justiça). 

No nível de auto realização (metamotivação) as reclamações podem ser 

relativas à ineficiência ou imperfeição do mundo para com as pessoas, de um modo 

geral, à falta de verdade, à injustiça e à desonestidade. Neste nível de necessidade, 

os desejos estão voltados para a perfeição, para ser aquilo que o indivíduo tem 

potencial para ser. 

Elizalde (2006, p. 9) acrescentando a visão de Maslow descreveu 16 

características de pessoas auto realizadas: 

(a) Elas devem apresentar uma visão realista da vida. 

(b) Aceitação de si, dos outros e do mundo ao seu redor. 

(c) Espontaneidade. 
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(d) Preocupação em resolver problemas em vez de pensar sobre eles. 

(e) Necessidade de privacidade e certo grau de distanciamento. 

(f) Independência e capacidade de funcionar por conta própria. 

(g) Visão não estereotipada de pessoas, coisas e ideias. 

h) Histórias de experiências espirituais profundas e excepcionais. 

(i) Identificação com a humanidade. 

(j) Relacionamentos profundamente amorosos e íntimos com algumas 

pessoas. 

(k) Valores democráticos. 

(l) Capacidade de separar os meios dos fins. 

(m) Vivo senso de humor sem crueldade. 

(n) Criatividade. 

(ñ) Inconformismo. 

(o) Capacidade de se elevar acima de seu ambiente ao invés de se adaptar a 

ele. 

(p) Necessidades transcendentes: é o grau final de motivação, refere-se ao 

sentido de comunidade e à necessidade de contribuir para a humanidade; eles 

também incluem as necessidades associadas a um senso de obrigação para com os 

outros, com base em nossos próprios dons. 

Além disso, Maslow menciona dois outros tipos de necessidades: a cognitiva e 

a estética, embora não as coloque em um lugar específico dentro da hierarquia. 

Necessidades cognitivas, de conhecer e compreender vem das necessidades 

básicas. Todo ser humano normal deseja intrinsecamente conhecer e compreender, 

pois não é um ser passivo que considera a realidade meramente dada. A insatisfação 

dessas necessidades leva à frustração e ao egoísmo. 

As necessidades estéticas têm a ver com ordem, simetria e fechamento, a 

necessidade de aliviar a tensão causada pelo trabalho inacabado e a necessidade de 

estruturar fatos. Circunstâncias e ambientes agradáveis e belos favorecem o 

desenvolvimento das pessoas. 

O ciclo dinâmico - privação, dominação, gratificação, ativação - continua, de 

modo que todas as necessidades básicas (fisiológicas, segurança, afiliação e estima) 

sejam satisfeitas e ocorra o surgimento da necessidade mais alta na hierarquia de 

Maslow: a necessidade de auto realização. A privação das necessidades superiores 
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(estima a auto realização) não produz uma reação de emergência ou de desespero, 

como pode acontecer com a privação das necessidades mais inferiores da hierarquia. 

Muitas vezes, essas necessidades podem surgir não apenas a partir da gratificação 

das necessidades inferiores, mas também como consequência da renúncia e 

supressão, voluntária ou forçada, dessas necessidades. 

O conceito central da teoria de Maslow é o da auto realização, que ele define 

como: “a realização do potencial da pessoa, tornar-se totalmente humana, tornar-se 

tudo o que a pessoa pode ser; contempla a conquista de uma identidade e 

individualidade completas”. (Maslow 1968:78). 

Procuramos integrar os principais conceitos apresentados. Embora a 

motivação seja direcionada, fundamentalmente, para satisfazer as necessidades e 

aliviar as tensões. A metamotivação é direcionada para a satisfação do desejo e 

aumenta a tensão, favorecendo assim o desenvolvimento da pessoa. Tanto a 

motivação quanto a metamotivação são os motivos fundamentais que levam o 

indivíduo ao desenvolvimento de sua personalidade e a subir na hierarquia das 

necessidades. 

A existência de diferentes tipos de necessidades é levantada subindo, em uma 

hierarquia, das necessidades mais básicas e elementares de sobrevivência para 

alcançar a cúspide do desenvolvimento humano representado pela auto realização. 

O princípio holístico que dá unidade a toda a multiplicidade de 
necessidades humanas é a tendência para o surgimento de uma 
necessidade nova e mais elevada, quando a inferior foi completada 
por meio de satisfação adequada. A criança que é afortunada o 
suficiente para se desenvolver normalmente e bem, está satisfeita e 
cansada dos prazeres que já provou o suficiente e se joga 
ansiosamente (sem ser exortado) a prazeres mais elevados e mais 
complexos, pois estão à sua disposição sem perigo ou sentimentos de 

ameaça. Maslow (1989. p, 92). 

Ele também sustenta que as pessoas são orientadas para ter emoções e bem 

social, e é o meio que as corrompe. Todos precisam de apoio para desenvolver 

emoções e satisfazer suas necessidades básicas. Assim, o meio também 

desempenha um papel importante em estabelecer as motivações e encorajar o 

trânsito de um estado para outro. As pessoas precisam encontrar os meios 

apropriados para satisfazer suas necessidades, caso contrário, elas não podem 

passar de um estado de necessidade para outro. A satisfação das necessidades e as 

motivações ligadas a elas são o impulso ou dinamismo que leva os indivíduos a 
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desenvolver sua personalidade, nas diversas áreas da vida. A insatisfação das 

necessidades traz consequências negativas para a pessoa, porque gera estados de 

frustração e egoísmo; e se a pessoa não passar de um estágio, dificilmente poderá 

passar para o próximo estágio; seu desenvolvimento estagna nesse estágio que não 

poderia superar. Idealmente, é possível alcançar a auto realização que envolve a 

implantação do sujeito em todo o seu potencial, embora, na realidade, sejam poucos 

os que efetivamente o alcançam. 

Segundo Begazo (2003, p. 57): Agrupando todos os pontos, se percebe que a 

auto realização nasce num grande momento. A auto realização é uma questão de 

graus ou de pequenos degraus conseguidos um por um. Muitas vezes as pessoas 

tendem a esperar um tipo de inspiração repentina e procedem em avances 

moderados... Assumem responsabilidades, se sabem honestas e trabalham muito, se 

esforçando para identificar só aquilo que sabem. Trabalham em termos da missão na 

sua vida. 

 

6.1 Motivações para o voluntariado  

Seria errado pensar no imigrante como uma pessoa que só tem necessidades 

fisiológicas básicas. Ele possui ao mesmo tempo necessidades sociais, de autoestima 

e reconhecimento e auto realização. Assim, a Comunidade Hispana oferece também 

opções de voluntariado para os imigrantes. 

Por isso, é preciso conhecer os motivos por detrás das ações cotidianas, pois 

estas tem muito a revelar acerca dos horizontes da vida e do futuro que a pessoa 

pretende alcançar. Pois como afirma Begazo (2003, p. 57) acerca das motivações: 

“Aquilo que é irresistível é muito mais difícil de mudar”. 

Dado que uma comunidade eclesiástica trabalha com pessoas e estas, por sua 

vez, são convidadas a participar como voluntários; é importante também conhecer que 

motiva os voluntários para se envolver e engajar nas atividades realizadas pela 

comunidade Hispana. 

Citando a Latham e Pinder (2005), Ferreira (2006, p. 45) diz:  “A motivação é 

um processo psicológico complexo que resulta de uma interacção entre o indivíduo e 

o ambiente que o rodeia” A motivação para o trabalho é um conjunto de forças 

«energéticas» que fazem com que um indivíduo inicie um comportamento relacionado 

com o trabalho e determine a sua forma, direção, intensidade e duração (Lathan e 
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Pinder, 2005). Vários são os fatores que podem ter influência sobre as motivações, 

destacaremos as necessidades, os traços de personalidade, os valores e o contexto. 

As necessidades servem de guia para certo comportamento num determinado 

contexto de trabalho. Muitos autores argumentam que o significado da teoria de 

Maslow é largamente aceite neste contexto, ou seja as necessidades fisiológicas são 

consideradas para a tomada de decisões no que diz respeito ao espaço e condições 

físicas de trabalho; as de segurança em termos de práticas de trabalho; as de pertença 

no que diz respeito a equipas de trabalho coesas; as de estima são relativas à 

responsabilidade e ao reconhecimento; e finalmente as de auto atualização são 

consideradas em termos de criatividade e desafios de trabalho (Lathan e Pinder, 

2005). A personalidade é considerada como elemento primário de previsão das 

motivações. Os traços da personalidade influenciam a procura e escolha de 

determinado emprego, bem como o desempenho e a satisfação. 

Os valores têm as suas raízes nas necessidades e são uma base fundamental 

para a definição de metas (Lathan e Pinder, 2005). Os valores são similares às 

necessidades na sua capacidade de dirigir e suster um comportamento, no entanto as 

necessidades são internas e os valores são adquiridos através da experiência e da 

cognição (Lathan e Pinder, 2005). Os valores influenciam comportamentos porque são 

normativas usadas para julgar e escolher entre comportamentos. A cultura nacional 

determina conjuntos de fatores influenciadores das motivações: as crenças pessoais, 

necessidades e valores; as normas acerca da ética de trabalho, tolerância e controle; 

os fatores ambientais como educação, experiências sociais, prosperidade económica 

ou sistema legal. Baseado neste modelo conceptual, os autores concluem que todos 

estes fatores podem influenciar os níveis de motivação para o trabalho. 

Os princípios que servem de base para as motivações e recompensas são: 

identificar as características culturais de um país atendendo às dimensões 

mencionadas; compreender o indivíduo e os valores culturais que representa; e 

compreender as várias práticas de gestão. Os motivos refletem, então, as influências 

mencionadas anteriormente, sendo que foram identificados, na literatura relativa ao 

voluntariado, diferentes tipos de motivações. 

 Segundo Ferreira (2006, p. 47): Uma das principais diferenças está, 

exatamente, nas motivações. Outras diferenças importantes entre elementos 

profissionalizados e voluntários incluem: as questões monetárias; o tempo 
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disponibilizado – apenas algumas horas por semana pelos voluntários; a afiliação dos 

voluntários a mais do que uma organização; a fraca dependência dos voluntários, 

nomeadamente em termos económicos e regalias sociais; o recrutamento dos 

voluntários que tende a ser informal; as normas e os valores das organizações nem 

sempre são aceites pelos voluntários e a relutância das organizações em avaliarem o 

trabalho dos voluntários, já que pode parecer que estão a questionar a dedicação do 

voluntário. 

Mas, quais são então as motivações dos voluntários? Porque se envolvem os 

indivíduos com as organizações, oferecendo o seu trabalho? 

Segundo Ferreira (2006, p. 48): Em primeiro lugar, as recompensas associadas 

ao trabalho são completamente diferentes. Para a maior parte das pessoas, as 

recompensas financeiras são críticas para a sua qualidade de vida e para a sua 

sobrevivência. Contudo, o voluntário pode renunciar a esta forma de recompensa 

exigindo das organizações, técnicas mais centradas na compreensão da motivação e 

dos benefícios associados a este trabalho. 

A «vida útil» de um voluntário pode ser limitada por um propósito, por uma 

organização específica ou por um determinado período de tempo. Parece ser que os 

voluntários apenas querem que o seu trabalho seja apreciado. O desejo de apreciação 

e de reconhecimento do trabalho está associado, tal como vimos no ponto anterior, 

aos níveis superiores da pirâmide de necessidades de Maslow. Por exemplo, às 

necessidades de reconhecimento social e de auto realização. 

Se as motivações dos voluntários têm este tipo de enquadramento, será que 

podemos esperar deste grupo um maior envolvimento no trabalho e em consequência 

um melhor desempenho face aos empregados tidos como regulares? 

Ferreira (2006, p. 47) continua: O altruísmo, na força de trabalho voluntária, não 

é falso nem pode ser esquecido. No entanto, muitas vezes pode ser artificial e podem 

existir motivações distintas por trás desta força de trabalho. 

Também as motivações vão de acordo com as suas funções: função de valores, 

ou seja, oportunidades para o voluntário expressar os seus próprios valores, altruísmo 

e humanismo; função de compreensão, i.e., a oportunidade para aprender e exercitar 

o seu conhecimento e habilidades; função social, oportunidade de estar com amigos 

ou fazer novos amigos; função de benefícios, relacionada com a carreira profissional 



91 
 

que pode ser obtida através do trabalho voluntário; e, finalmente, função de 

oportunidades de autoestima e ego. 

Motivos relacionados com «ajudar os outros» (Cavalier, 2006), o 
«sentido de missão» (Vitner, Shalom e Yodfat, 2005) ou a vontade de 
«fazer algo que valha a pena» (Soupourmas e Ironmonger, 2001), são 
alguns exemplos das motivações que incluímos na categoria 
altruísmo. «Ajudar o hospital» pode ser motivado por altruísmo ou por 
busca de contacto social, pelo que também pode ser incluída na 
categoria de pertença. A categoria pertença inclui elementos como o 
fazer novos amigos, conhecer pessoas (Anderson e Shaw, 1999) ou 
ser bem aceite na comunidade (Holmberg e Söderlung, 2004; 
Edwards, 2005). Devemos referir que, por exemplo, «pertencer a um 
clube» pode ser, simultaneamente, uma motivação que faz parte desta 
categoria, se ao pertencer ao clube o voluntário procura o convívio, 
como pode ser incluída na categoria ego e reconhecimento social, se 
a inclusão no clube procura o estatuto ou o reconhecimento social. 

Segundo Ferreira (2006, p. 48): As recompensas ou benefícios associados ao 

voluntariado podem relacionar-se também com necessidades de ego e 

reconhecimento social. Os indivíduos esperam que o voluntariado os compense e que 

isso seja uma fonte de confiança e satisfação, uma fonte de respeito e 

reconhecimento, uma fonte impulsionadora de status. Também relacionada com esta 

categoria motivacional parece estar a procura crescente de contatos institucionais. 

Alguns dos motivos estarão ainda relacionados com mais de uma categoria 

motivacional. Por exemplo, «ser útil à comunidade» pode ser classificado como 

pertença se o voluntário tiver como objetivo ser bem aceite por essa comunidade, 

como pode também ser associado ao ego e reconhecimento social, se desta atividade 

o voluntário percepciona a atribuição de valor pela comunidade. 

Finalmente, muitos indivíduos consideram que o voluntariado poderá ter 

impacto positivo na sua aprendizagem, enriquecimento pessoal e alargamento de 

horizontes Estes indivíduos consideram que estas são as razões mais importantes 

que justificam a doação do seu tempo, e que agrupamos na categoria aprendizagem 

e desenvolvimento. Dois exemplos finais de dualidade motivacional são as motivações 

«carreira profissional» e «ter mais conhecimento e estar mais envolvido em programas 

do governo» que podem ser classificadas nesta categoria de aprendizagem e 

desenvolvimento se forem, sobretudo fonte de auto realização e de conhecimento 

acrescido, como podem ser incluídas no reconhecimento social se forem, sobretudo 

fonte de progressão social. 
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Algumas organizações não necessitam de fazer grandes esforços para 

conseguirem voluntários, apesar de, segundo Ferreira (2006, p. 47), para a maior 

parte, ser um objetivo muito difícil de alcançar. De acordo com os mesmos autores, 

as organizações que têm muito prestígio precisam apenas de proceder a convites e 

rapidamente conseguem aderentes. Outro grupo de organizações que consegue 

facilmente captar voluntários é aquele em que eles podem usufruir do «produto» em 

causa, por exemplo, concertos de música. Contudo, a tarefa de comunicação que 

precisa ser desenvolvida para que a organização consiga captar e manter voluntários 

para levar a cabo o seu trabalho deve considerar a variedade de fatores que 

influenciam os indivíduos e os fazem doar o seu tempo a programas de voluntariado. 

Existe falta de habilidade para conseguir atrair um número de voluntários 

suficientes que garanta a manutenção das necessidades dessas organizações. Atrair 

voluntários é o obstáculo mais sério para desenvolver programas que os incluam. Por 

isso, quando uma organização compreende as razões que conduzem determinado 

indivíduo a doar o seu tempo, consegue enriquecer a experiência do voluntário. 

Além disso, quando o voluntário está satisfeito com a sua experiência e 

reconhece benefícios na atividade que está a levar a cabo, a probabilidade de ele 

continuar a colaborar com determinada organização é maior. As motivações que 

atraem os voluntários podem ser distintas das que os fidelizam ou os retêm na 

organização. Por exemplo, um indivíduo pode primeiro, decidir ser voluntário numa 

organização por motivos relacionados com a sua carreira profissional, mas 

posteriormente ser impulsionado a manter-se como voluntário por razões diferentes, 

como por exemplo, por necessidade de interação social. 

Segundo Ferreira (2006, p. 48) A cultura de um país pode ser determinante na 

compreensão das motivações dos indivíduos. Mais, entender a cultura do país, do 

indivíduo e as práticas de gestão são princípios básicos para essa mesma 

compreensão. Também, o tipo de organização também pode estar relacionado com o 

tipo de motivação. Por isso, é importante verificar se estas motivações, entendendo 

que, o voluntariado constitui uma parte substancial do trabalho produtivo para muitas 

sociedades, e atendendo aos benefícios que o voluntariado pode trazer para uma 

organização, entendemos que mais atenção deve ser dada a este fenómeno, em 

particular ao fenómeno do voluntariado formal não dirigente. 
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Finalmente, Ferreira (2006, p. 51) agrupa as motivações dos voluntários em 

quatro categorias: o altruísmo, a pertença, a estima e reconhecimento social e a 

aprendizagem e desenvolvimento. Precisasse de uma investigação futura sob o 

estudo das diferenças das motivações relacionadas com a «atração» versus a 

«retenção» de voluntários; o estudo destas motivações pode obter resultados com 

consequências para a gestão das organizações, em particular para a atração e 

retenção de voluntários, principalmente, para a gestão dos voluntários não dirigentes. 

6.2 Uma necessidade urgente 

Assim, quais estratégias podem ser úteis na hora dar suporte e ajudar a cobrir 

as necessidades de estas pessoas? 

- O que pode ser feito para que elas se integrassem o mais possível no novo 

contexto urbano? 

- Quais perdas terão e que ganhos possíveis estão à frente? 

Assim, surge a necessidade de estruturar a comunidade hispânica para a 

“acolhida dos que batem à nossa porta e interpelam nossas consciências e nossa fé” 

(Lussi, 2018, p. 9), Um ente pastoral cujas principais necessidades atendidas e 

serviços prestados são: documentação; trabalho/currículos; moradia, aulas de 

português, encaminhamentos de assistência social; saúde, integração na 

comunidade, educação, sensibilização da sociedade/combate a preconceitos, 

incidência política, alimentação; manter a fé; cultura/momentos de lazer, 

deslocamento/transporte (Lussi, 2018, p. 14). Um centro onde o migrante possa 

encontrar o seu sentido, se fortalecer para enfrentar estes desafios e um lugar onde 

possa se desenvolver ao estar entre seus iguais. 
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7 A COMUNIDADE HISPANA DA APV 

No ano 2012, o escritório da Associação Paulista do Vale que comanda o 

trabalho da Igreja Adventista na região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo; 

ao ver o constante fluxo migratório de bolivianos para a região leste da área 

metropolitana de São Paulo começou uma comunidade Hispana no município de Poá. 

A comparência de um número significativo de bolivianos que frequentavam a igreja de 

Cidade Kemel, levou a administração deste escritório, a canalizar e encontrar a forma 

de que os migrantes de fala hispânica tivessem um suporte e um espaço para se 

conhecer, fortalecer e desenvolver não só espiritualmente, mas num sentido integral. 

Lussi (2018, p. 15) afirma que este tipo de apoio pastoral aos imigrantes tem 

certa declaração de intenções que vai desde a proposta de se criar um clima de 

diálogo inter-religioso, para “manter a fé”, “cultivar suas práticas religiosas”, promover 

a aproximação entre as religiões, empreendedorismo (geração de renda); “resolver 

problemas”; acompanhar migrantes e refugiados no estudo de português, assegurar 

alimento e integração no trabalho; “ajudar os migrantes a regularizarem sua situação 

migratória”; “facilitar a vida deles na nova moradia”; buscar a integração dos migrantes 

na sociedade local até propostas que ressaltam as ações de articulação e incidência: 

sensibilização da comunidade; sistematização do acolhimento; parcerias; articulação 

com entidades católicas e outras; envolvimento das “paróquias na acolhida e atenção 

aos migrantes”. Como também propostas que apontam para o protagonismo dos 

migrantes: “dinamizar a organização coletiva dos migrantes”; promover “articulação 

de lideranças em vista do protagonismo dos migrantes”. O que quiçá, ate poderia se 

resumir em: “integração e autonomia”. 

Sob as dificuldades e necessidades deste tipo de entes Lussi (2018, p. 16) 

afirma: 

Existe certa variação ao se apontar para as dificuldades: a 
comunicação com os migrantes, a falta de políticas públicas, a 
instabilidade dos migrantes, os seus problemas psicológicos. Porém, 
aparece a insistência na necessidade de apoio local, e, sobretudo, 
quanto à falta de recursos e de financiamento para a pastoral. 

Tendo o precedente na região de Brás, no centro de São Paulo, onde já 

existiam “comunidades hispanas” estabelecidas; tivesse por conveniente, trazer um 

missionário da Bolívia que estabelecesse grupos e comunidades Hispanas no 

território correspondente a este escritório; vale dizer: Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
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Poá e Ferraz de Vasconcelos. Assim, se concretizou a vinda do Pastor Paolo Quispe, 

que permaneceu por cinco anos com a Comunidade Hispana da APV. 

Na convivência com a Comunidade Hispana foi vista a vulnerabilidade e 

fragilidade ao que estavam expostos os imigrantes. Sem dúvida eles podem dar fé, 

de todos os desafios apresentados nos anteriores capítulos. Foi assim, que o 

escritório da APV, empenhou-se por estabelecer uma estrutura, um mecanismo de 

apoio e acolhida que conseguisse transformar estas realidades e pudesse encontrar 

os caminhos para o desenvolvimento integral destes grupos. 

Trata-se, por tanto aqui, de uma pesquisa de campo. O primeiro passo foi à 

pesquisa bibliográfica que pudesse aclarar os temas das realidades vividas pelos 

imigrantes. Os dados foram extraídos de artigos e livros que tratassem do tema da 

migração no contexto Paulista. Tem bastante pesquisa feita já sobre o tema, e 

principalmente sobre o caso dos bolivianos na região metropolitana. Isso facilitou em 

grande maneira o esclarecimento da problemática migratória e as implicações deste 

novo panorama num contexto urbano. 

 

7.1.1 O Roteiro da Entrevista 

  Logo, foram feitas entrevistas com preguntas abertas que favorecessem a 

opinião das pessoas, e a manifestação de seus pareceres sobre vivencias, praticas 

religiosas e relacionamentos que permitissem descobrir e nos aproximar das possíveis 

fontes de fortalecimento no sua experiência como estrangeiros. 

Para esta pesquisa foram entrevistados 12 membros da Comunidade Hispana: 

- 2 de Comunidade Hispana Ponte Alta 

- 2 de Comunidade Hispana Pimentas 

- 2 de Comunidade Hispana Poá 

- 3 de Comunidade Hispana Jardim Nicea 

- 2 de Comunidade Hispana Coqueiros 

- 1 de Comunidade Hispana Bandeirantes 

Ou seja, quatro de Guarulhos, cinco de Itaquaquecetuba, dois de Poá e um de 

Ferraz de Vasconcelos. 

As entrevistas foram enviadas da seguinte forma: 

Primeiro em forma escrita por meios eletrônicos. Foram escolhidas pessoas 

que no mínimo tivessem um relacionamento de 3 anos com a comunidade hispana, 
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para ter um parecer mais amplo das atividades que a comunidade hispana 

desenvolve. A caraterística preponderante foi escolher cabeças de família, com o 

entendimento de que por meio deles poderia se recolher, de modo geral, a 

participação do grupo familiar e sua experiência no fenômeno da migração. Assim, 

tivesse a participação de duas mulheres e dez homens. 

Das 12 pessoas entrevistadas, onze estavam vinculados às oficinas de costura, 

10 vinculados à linha de produção e uma a linha de comercialização. E uma pessoa 

autônoma, não vinculada à linha da confecção, com um negócio próprio. 

A média de anos de permanência no Brasil é de 11,3 anos. Em sua totalidade 

o pessoal entrevistado é de nacionalidade boliviana. A mídia de idade é de 35,25 anos. 

Infere-se que ao redor de 20 a 25 anos se desenvolveu o movimento migratório. Ao 

parecer à faixa etária tem descido um pouco mais nos últimos anos; pelo fato de ter 

uma rede já estabelecida, os filhos mais velhos acabam trazendo os seus irmãos mais 

novos entre 16 e 20 anos. Embora seja isto objeto de outro estudo. 

O que estas entrevistas pretendem é analisar as práticas culturais e religiosas 

nas comunidades hispânicas mantidas pela IASD no Estado de São Paulo. Por isso, 

esta pesquisa se propõe entender como se dão as práticas culturais e religiosas em 

uma comunidade hispânica na região metropolitana de São Paulo, Brasil. 

Qual é o transfundo histórico – social destas práticas? Quais são as implicações 

dessas práticas sob a resiliência das pessoas na sua adaptação e integração ao novo 

contexto moderno e urbano? Quais relações das práticas culturais e religiosas dos 

imigrantes hispânicos podem ser inferidas na sua inserção e adaptação ao contexto 

urbano na comunidade hispânica mantida pela IASD na região metropolitana do vale 

do estado de São Paulo? 

Cremos que as práticas culturais e religiosas sejam um fator importante no 

contexto de fortalecimento e, portanto, de resiliência das pessoas que migram no 

processo de adaptação ao novo ambiente metropolitano, considerando que o 

município de São Paulo é um grande centro urbano que traz desafios novos para o 

imigrante. 

Esta pesquisa está orientada as ciências humanas, mas pretende servir 

também, como ferramenta para o aprimoramento do trabalho que a Igreja Adventista 

desenvolve com os imigrantes. 
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A religião cria, nesse contexto, um amplo leque de apoios e redes de contatos, 

tão importantes para os novos desafios encontrados pelos hispânicos. Dessa maneira, 

a igreja seria um ponto de apoio para os imigrantes em suas implicações sociais, 

culturais, psicológicas e religiosas. 

É de agradecer, a natural e bem disposta resposta que se recebeu de cada 

participante. O relacionamento, no ultimo quinquênio, que já se tinha com os 

entrevistados, favoreceu ao diálogo aberto. O roteiro da entrevista foi feito depois da 

pesquisa bibliográfica e, em consenso com a tutora desta pesquisa, procurou-se 

seguir uma sequência nas perguntas que facilite a participação do entrevistado. 

Dita sequencia procura, por meio da análise de conteúdo e a análise do 

discurso, estabelecer ligações entre a situação na qual o sujeito se encontra e as 

manifestações semântico-sintáticas da superfície discursiva (BARDIN, 2016, p. 213), 

pois tratasse de uma ferramenta baseada na dedução: a inferência. 

Logo de um amplo questionário possível, foram escolhidas 11 perguntas: 

- As perguntas 1, 2, 3 têm a ver com a chegada dos entrevistados ao Brasil. 

- As perguntas 4, 5, mostra seu sentir religioso, atual e anterior. 

- As perguntas 6, 7, 8, 9 têm a ver com as práticas religiosas atuais. 

- As perguntas 10 e 11 falam sobre o impacto da comunidade Hispana na vida 

da pessoa, e as implicações deste envolvimento. 

Da entrevista coletada, obtivesse a resposta de todas as perguntas para se 

feito o análise de conteúdo. Entende-se por análise de conteúdo: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 
2016, p. 42). 

Depois, estas foram colocadas por escrito posteriormente para seu analise. Por 

cada pergunta da entrevista foram formadas unidades de codificação (BARDIN, 2016, 

p. 53) e variáveis inferidas. Também foi feita a análise da frequência de ocorrência 

das palavras (BARDIN, 2016, p. 53) para descobrir o fundo dos temas que foram 

tratados. Segue, então, o resultado da Análise de conteúdo. 
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7.2 Análise dos dados 

7.2.1 Quais Motivos o levaram a sair do seu país? 

- Trabalho (12) 

- Econômico (11) 

- Futuro (5) 

- Familiares (3) 

- Conhecer outro país (3) 

- Amigos (2) 

- Juventude (2). 

Na entrevista, foram mencionados os temas, e não assim a quantidade de 

indivíduos. Isto porque, como se podem notar entre as 12 pessoas entrevistadas os 

motivos recorrentes foram o Trabalho e o fator econômico, embora determinantes, 

não foram os únicos que impulsaram a pessoa a optar pela migração. Parece que os 

outros assuntos como: fatores familiares, conhecer outro país, os amigos e o fator da 

juventude se tornaram gatilhos que acabaram impulsando a pessoa a optar por este 

caminho. 

É necessário ressaltar que a trilogia: Trabalho-Economia-Futuro e 

compreendida de forma muito simples. Sem trabalho, não tem ingressos suficientes; 

e sem os ingressos suficientes, não tem perspectivas de futuro. Por outro lado, parece 

ser que a família, a vontade de superação pessoal, os amigos e a juventude são 

relegados, e não são suficientemente apreciados ou ficam anulados quando passam 

pelas lentes do futuro e são comparadas ao trabalho e capital econômico. 

A juventude como período importante do fenômeno migratório não deixa de ser 

importante, pelas vantagens e desvantagens já vistas em capítulos anteriores. 

Também na frequência das palavras ressalta a o adjetivo “melhor”; quer dizer, 

que, o índice de expetativas é alto, pois a maioria dos imigrantes tem o sonho de uma 

vida melhor, aguardam “algo melhor” e não menos, do que deixam para trás. Também, 

pela quantidade de verbos, mais do que substantivos, infere-se que, a atividade aqui 

e maior do que os sujeitos. Isto demostra que o fenômeno migratório; ou seja, sair de 

um país e cruzar fronteiras entrando em novos territórios, leva consigo muita ação e 

atividade de parte do indivíduo, é uma dinâmica exigente e constante, não é de 

estranhar por isso, o desgaste e o cansaço que esta produz; um ritmo enérgico desse 

tipo, sem dúvida, requer muita energia como a que só uma pessoa jovem tem. 
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7.2.2 Quais foram as maiores dificuldades ao chegar ao Brasil? 

- O Idioma (12). 

- O emprego (10). 

- À Saúde (4). 

- O Cruze da fronteira (4). 

- O Desarraigo (4). 

- Adaptação (3). 

- Documentos (3). 

- Insegurança (2). 

- Mobilidade urbana (1). 

Da mesma forma que na primeira questão, os resultados apresentam quantas 

vezes foram mencionados os temas, e não a quantidade de indivíduos. Isto porque, 

como se podem notar entre as 12 pessoas entrevistadas as dificuldades recorrentes 

foram: O idioma e o emprego. 

O emprego, pelo fato de ter que aprender o trabalho com as máquinas e as 

longas jornadas de trabalho. De certa maneira, a pessoa já tinha em mente que teria 

que afrontar o assunto do emprego como algo que precisaria da sua perícia, empenho, 

vontade e energias para desenvolver-se o melhor possível. Mas a primeira dificuldade, 

o idioma, aparece como um muro que reconfigurou o panorama, freio e limitou o ritmo 

das expetativas com que a pessoa veio ao Brasil. Assim, o idioma foi mencionado por 

11 dos entrevistados como a maior dificuldade na hora da sua inserção no novo 

contexto urbano de São Paulo. É de ressaltar que estas dificuldades, segundo os 

entrevistados, foram sendo superadas pouco a pouco. Ou seja, precisará, talvez, um 

tempo a mais do esperado para o processo de se adaptar, até acostumar com o 

trabalho e desenvolver melhores mecanismos de comunicação. Este tempo dará 

passo a resiliência que é o espaço entre o impacto e a reação. Procurando 

desenvolver a capacidade de responder a adversidade sobrepondo se a ela e sair 

ainda mais fortalecido do que antes. Afrontando os problemas, os câmbios e as 

pressões competitivas adversas com uma atitude positiva e responsável. 

Enquanto esse processo acontece, outras dificuldades, que num contexto 

anterior não eram assim consideradas, se apresentaram. Apareceram assuntos como 

a saúde – mudança do clima, precariedade dos lugares de trabalho, sua adesão ao 

sistema de saúde público brasileiro ou a doença de filhos pequenos – que trazem à 
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tona a questão do desarraigo, com a saudade dos familiares, que estão na Bolívia, 

como seu aliado inseparável. Devido a uma renda que depende da quantidade de 

peças que são produzidas, parar de trabalhar para cuidar dos filhos pequenos pode 

significar a quebra econômica dos próximos meses. Ali, sente-se a necessidade de 

ter os familiares perto para pedir ajuda deles. 

Ao mesmo tempo, a falta de documentos, torna se uma questão mental 

incompreensível: Em que momento me tornei ilegal? Não era que só precisava do 

Carnê de identidade? Efetivamente. Terá que trabalhar vários meses para ter os 

documentos necessários. Somasse o temor pela insegurança vista na mídia e a 

impotência de não saber se deslocar nesta grande cidade.   Assim, o desarraigo e ter 

de começar de zero, ou de novo, vem acompanhado do adjetivo mais recorrente 

usado nesta segunda pergunta, o adjetivo: Difícil. 

Da mesma maneira, também a quantidade de verbos usados mostra o frenesi 

deste processo de inserção no novo contexto urbano. 

Aqui o espaço entre a expetativa, o discurso e a realidade: A travessia pro 

“melhor” requererá bastante esforço e não será fácil. Não é de estranhar, então, que 

quando se cumprimenta um imigrante com um simples: Tudo bem? Quase sempre ele 

responde: Estamos na luta. 

7.2.3 Alguém o acolheu? 

- Patrão Conhecido (6). 

- Patrão Familiar (4). 

- Patrão desconhecido (2). 

Metade dos indivíduos que responderam à pergunta 3 disseram que chegaram 

a trabalhar diretamente com uma pessoa conhecida que ia a proporcionar-lhes teto e 

comida recebendo em contrapartida o trabalho destes. 

Quatro pessoas chegaram num familiar e somente dois chegaram para 

trabalhar com um patrão desconhecido. 

Na análise morfossintática destacam os verbos “Chegar” e “Trabalhar”. Pode 

se ver o vínculo empregatício de forma simultânea à chegada. Embora para alguns 

fosse difícil o processo de adaptação ao serviço e ao contexto paulista, para outros 

houve maior estabilidade, provavelmente por causa de que trabalharam com algum 

familiar. 
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Também, o uso dos substantivos: Brasil, tio, amigos denotam a intrínseca 

relação entre os vínculos familiares/afetivos e o novo espaço. O nexo das amizades e 

os parentes são preponderantes na união da pessoa e o território. 

Ao mesmo tempo, na mostra, pode-se notar que o trabalho com o primeiro 

patrão levou entre um até quatro anos. Tempo no qual a pessoa entenderá o 

funcionamento do serviço, conhecerá os principais pontos da cidade, começara a 

desenvolver um tecido de relacionamentos, e dependendo desta primeira experiência, 

decidirá se radicar ou voltar ao país de origem. Se permanecer, é muito provável que 

será para começar um novo empreendimento na confecção de roupas a través da 

própria oficina. 

7.2.4 Como você vê a Comunidade Hispana? 

- 12x é visto como um espaço de integração e fortalecimento. 

- 4 x é visto como uma oportunidade para os estrangeiros. 

- 3x é visto como uma família. 

- 1x como um espaço de adoração. 

A maioria a encontra como um espaço de Integração e fortalecimento, e 

também como uma oportunidade, pelo idioma, para os estrangeiros e como uma 

família. Mas também, e vista, como um espaço de adoração. Infere-se neste quadro 

que no modelo de igreja, no caso dos imigrantes, prevalece o de comunidade antes 

do que o sacramento. Também, os verbos poder (5x) e ter (4x) que foram mais vezes 

mencionadas denotam um vínculo de direito sobre a comunidade; ela não é à 

comunidade; senão “minha comunidade” um espaço sobre o qual o imigrante toma 

posse. Isto é confirmado, também pelo uso da preposição “de” (27x) que indica uma 

relação de subordinação existente. No caso dos substantivos, aparecem 

“Comunidade” (6x), “Família” (5x), Deus (4x), “Alegria” (3x), “Irmãos” (3x) “Bolívia” (3x) 

“Brasil” (3x). Novamente, pode-se ver a relação de pertencia da comunidade aos 

imigrantes, num nível importante de compromisso como o de a família e os irmãos, 

sem deixar a conotação religiosa. E de ressaltar que, embora o idioma é o espanhol, 

aqui se conjugam os dois mundos, ambos se entrelaçam e formam um novo tecido 

harmonioso. Infere-se, portanto que a comunidade hispana torna-se uma ponte, um 

fator que une e integra o imigrante com toda sua bagagem cultural e histórica num 

novo contexto onde o individuo pode dar o que ele tem e, ao mesmo tempo receber, 

o novo tecido cultural da terra onde agora está. 
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A comunidade torna-se em um amortecedor do processo da adaptação, pois a 

pessoa que não consegue se adaptar gera muito estresse, e a pessoa que tem muito 

estresse gera pouca resiliência. Entendendo que, pelo geral, baixa resiliência é 

produto de uma pobre rede social ou do isolamento. 

Segundo o teólogo Padilha (2009, p. 103) "A comunidade cristã é a estrutura 

social primária por meio da qual o evangelho opera para mudar outras estruturas”. E 

Candaten (2018, p. 171) acrescenta: 

A Igreja escuta a historia de todos, como emergem do baú́ da 
consciência pessoal, para depois oferecer a Palavra de Vida, o 
testemunho do amor, amor fiel até o fim. E então, o coração das 
pessoas volta a arder de esperança. E sabe-se que todos os que se 
encontram nas estradas do mundo, especialmente no contexto da 
mobilidade humana, cada pessoa, tem sede de relações novas, de 
sentir-se aceita e de fazer a experiência de comunhão na comunidade. 

Neste processo, de rever a adversidade, ressignificar a dor e sair em frente, 

reinventar-se das cinzas, é ver a oportunidade na adversidade; pode-se ver que o 

senso de comunidade está relacionado com a construção de uma estrutura que 

permite a pessoa se desenvolver e criar fortaleça num novo cenário que oferece 

satisfação. “Como os entrevistados mencionam: “É algo maravilhoso”, é muito 

especial, estamos felizes”, “para mim é uma luz, uma alegria” “uma comunidade unida 

que está saindo adiante”. Cobra também importância à diferença de ter a oportunidade 

de se reunir com seus patrícios num país estrangeiro: “Uma das coisas mais lindas 

aqui no Brasil”. 

E acrescentado o senso de esperança, do que Candaten (2018, p. 174) diz: “O 

homem não pode viver sem esperança: a sua vida, condenada à insignificância, 

tornar-se-ia insuportável”, pode se ver a amplitude e claridade do sentido, o que, por 

sua vez, da a segurança para os passos seguintes. 

Mas não se trata só de um espaço de fortalecimento, mas também de 

integração, pois nos espaços que as reuniões semanais oferecem, tem o espaço da 

escola sabatina onde é estudado um tema específico no percurso da semana e é feito 

um dialogo o debate sobre o aprendizado. Tem assim, aulas para crianças e adultos. 

Cabe ressaltar que para os adultos da comunidade hispana as aulas são feitas em 

espanhol; mas as aulas de escola sabatina para as crianças são, pelo geral, em 

português. 
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Assim, o amplo tecido da integração cultural continua sendo tecido pelos 

vínculos do idioma nas novas gerações que encontra na comunidade um espaço 

aconchegante que ajuda na fusão destes novos elementos com as famílias que dela 

participam. 

7.2.5 Como você conheceu a Comunidade Hispana? 

As respostas que seguem são: 

- No centro de São Paulo (6). 

- Por um amigo ou familiar (8). 

- Pelos irmãos Brasileiros (8). 

A formação deste tipo de comunidades hispânicas é singular. Lussi (2018, p. 

17) explica os fatores que se sumam neste tipo de trabalho: 

A rigor, na compreensão da Igreja, o que distingue a pastoral do 
migrante e do refugiado é a “integração das estruturas pastorais (...) e 
a inserção eclesial dos migrantes na pastoral ordinária – com pleno 
respeito da sua legítima diversidade e do seu patrimônio espiritual e 
cultural, em vista também da formação de uma Igreja concretamente 
católica...”. Nesse sentido, a razão primordial do cuidado pastoral dos 
migrantes e refugiados seria ajudar a que os cristãos que chegam em 
uma nova diocese, paróquia ou comunidade local possam se sentir em 

casa, parte integrante da Igreja, onde quer que estejam. 

Assim, nas respostas a esta pergunta da pesquisa pode-se observar como 

esses fatores se entrelaçam. Pois na formação da Comunidade Hispana, pode-se 

notar que houve três caminhos pelos quais as pessoas chegaram a conhecer a 

comunidade hispana, em alguns casos são simultâneos. 

1. No Centro de São Paulo. Metade dos entrevistados alegou conhecer sobre 

a Comunidade Hispana no Centro de São Paulo. Alguns frequentavam as igrejas 

adventistas brasileiras, mas outros tiveram o primeiro contato na Comunidade 

Hispana de Armênia. A subida de preços dos alugueis é o fator preponderante que 

obriga a sair do centro da cidade em procura de locais que sejam mais econômicos. 

Assim, muitos dos atuais imigrantes que tiveram o primeiro contato com a comunidade 

hispana no centro de São Paulo acabaram saindo na região do vale de São Paulo. 

2. A segunda forma acerca de como conheceram a Comunidade Hispana, 

mostra que o contato foi feito por um amigo ou familiar que já frequentava. 

Segundo as entrevistas, às pessoas alegam que foram contatadas por um 

amigo e familiar. O contato pessoal de um conhecido (amigo/familiar) se apresenta 
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como o maior fator influenciador para que as pessoas entrem em contato com a 

Comunidade Hispana. 

Nota-se aqui a rede que começa a funcionar nesta região metropolitana onde 

a comunidade hispana entra em contato com os imigrantes por meio de outros 

imigrantes que já participam dela. A conexão neste caso é sinônima de supervivência. 

Neste sentido, uma das ênfases é à divulgação da esperança, manifestada no contato 

pessoal e no serviço que ao mesmo tempo serve como fonte de motivação e 

fortalecimento. Como afirma o psicólogo Pereyra (2011, p. 108): 

“Pode-se transitar pela via do conformismo, a comodidade, a rutina, o 
ócio, a indiferença, a passividade; ou pode-se seguir a senda do 
esforço, da entrega, da valentia, da realização pessoal, da vida 
frutífera oferecida em doação generosa ao serviço altruísta... 

Assim, cada membro da comunidade hispana é incentivado a compartilhar a 

esperança bíblica transcendente que o adventismo entende acontecerá na segunda 

vinda de Cristo a esta terra. Pois segundo o mesmo autor (PEREYRA, 2011, p. 190) 

“A promessa da PARUSÍA tem sido o fundamento da esperança da comunidade de 

crentes cristãos desde os começos da nossa era até a atualidade e um dos temas 

mais recorrentes dos escritos bíblicos”. 

Por exemplo, os primeiros cristãos da comunidade nascente se 

cumprimentavam com a expressão MARANATHA – O Senhor logo vem. (1 Coríntios 

16:22). (PEREYRA, 2011, 192). 

Embora num tempo de grandes alcances informáticos e tecnológicos, a 

essência do contato pessoal mantém vivo o cometido missiológico de que são 

pessoas as que alcançam outras pessoas e as integram na comunidade da fé. 

3. Por último é de grande importância lembrar que o nascimento da comunidade 

hispana teve uma plataforma para sua origem nas igrejas adventistas brasileiras da 

região do vale metropolitano de São Paulo. Como afirma Lussi (2018, p. 12) sob a 

formação deste tipo de instituições pastorais pros imigrantes: “Seria o sinal de que 

tem havido um ressurgimento com força do fenômeno migratório nos últimos anos, 

num arco maior de localidades pelo território. Mostra também que tem havido uma 

maior sensibilização das Igrejas locais”. 

Assim, a Comunidade hispana, deve também sua origem aos membros das 

igrejas adventistas brasileiras. Pelo visto, oito entrevistados alegaram ter conhecido a 

Comunidade Hispana graças a um “irmão brasileiro” que gentilmente conduziu a 
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pessoa ao endereço de uma comunidade hispana. A comunidade Hispana existe 

como Lussi (2018, p. 19) diz: “porque é assim que a Igreja edifica a si mesma, sem 

exclusão e acolhendo os dons que o Senhor lhe envia”. 

7.2.6 Como era sua vida religiosa no seu país de origem? 

- Adventista Não praticante (6). 

- Nenhuma (3). 

- Adventista Praticante (2). 

- Católica (1). 

Segundo Pereyra: (2011, p. 187) “Os sistemas de crenças são essenciais para 

a resiliência e o bom funcionamento da saúde”. Por isso, na tentativa de dar um 

sentido a sua vida, as pessoas se enfrentam com a tarefa de organizar suas 

experiências dos acontecimentos em sequencias temporais, com o alvo de obter um 

relato coerente de si mesmas o do mundo que as rodeia. 

A sede da eternidade humana tem construído uma enorme quantidade 
de relatos da vida ultraterrena, derivados das ideologias religiosas, a 
mitologia e certas filosofias. Praticamente todos os povos, 
especialmente as culturas primitivas, possuíram e possuem tradições 
sobrenaturais, baixo crenças ou doutrinas de variados conteúdos e 
coloridos, como são a transmigração das almas, a encarnação, a 
ressurreição, as ideias do paraíso e do inferno, entre muitas outras. 
São relatos que vão além das coordenadas da vida atual e também 
superam as fronteiras do conhecimento cientifico, objetivo e verificável 
empiricamente. (PEREYRA, 2011, 187). 

Assim, ao pesquisar o transfundo religioso se encontro que só uma pessoa 

declarou ter sido católica. Dois se declararam adventistas praticantes em comparação 

de seis adventistas não praticantes (quer dizer, que tinham anos que não 

frequentavam a igreja). E três declararam não ter vínculos com alguma religião. 

Como é de ressaltar mais da metade dos entrevistados já trouxeram com eles 

um legado religioso adventista. Isto proporcionou o alicerce para a rápida formação 

das comunidades hispânicas em São Paulo (15 no total), pois os líderes das 

comunidades já tinham um amplo transfundo eclesiológico. 

A metade deixou de frequentar a igreja adventista na Bolívia. Um dado 

ressaltante obtido nas entrevistas é que a idade na Bolívia em que a pessoa tende-se 

a afastar da igreja adventista está entre os 10 e 20 anos. Isto sugere que se deve 

dedicar mais cuidado e atenção ao acompanhamento dessas faixas etárias. 
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7.2.7 Conhecer a Bíblia fez alguma diferença na sua vida? 

Sim, Afeto Positivamente (12). 

O efeito da comunidade é bastante sentido e fez uma grande diferença na 

vida das pessoas que a frequentam, A percepção que se tem é: 

- Uma experiência muito boa. Aqui se pode notar que a religião tem um papel 

motivacional importante. A religião procura dotar de um conteúdo ético o cotidiano das 

classes mais baixas e estimula o pensamento prospectivo para que a gente possa 

planejar é racionalizar sua vida. Estimula a renúncia em pro do futuro. Como diz White 

(2005, 12) A religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um de seus mais 

eficazes remédios, pois é um poderoso calmante dos nervos. “Faz parte de todos os 

atos e relações da vida e nos dá o “espírito de moderação”, e o resultado é a felicidade 

e a paz”. (WHITE, 2005, p. 34). 

- Foi uma satisfação muito grande. O impacto da meditação nos relatos bíblicos 

e a oração fazem que a esperança floresça e desapareça o desamparo e o desespero. 

Como eles mesmos afirmam: - É muito linda, e vale a pena frequenta-la. 

Entre os benefícios percebidos estão: 

- Me deu claridade. A Bíblia é um tratado de resiliência e ensinos de como fazer 

(e o que não fazer) para sair adiante apesar da aflição e do infortúnio. Pode-se notar, 

como exemplo, o caso de Jó que em síntese, se trata de um testemunho da uma 

realidade desgarradora, saturada de padecimentos, onde apesar de tudo, sobrevive a 

esperança. Diz ele: “Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha 

mudança”. Jó 14:14. 

A crise que Jó atravessa é um angustioso e acentuado pendulo psíquico entre 

o desespero e a esperança, um equilíbrio frágil e precário que impregna sua dura 

experiência. Como diz Pereyra (2011, p. 226) “De qualquer forma, sua intensa fé 

religiosa e a convicção arraigada de uma esperança transcendente, o leva a esperar 

contra toda esperança”. Assim, o que significa o nome Jó? Vem do hebraico Yôb o 

‘Iyyôb, que significa: “Onde está meu pai?” ou “perseguido” (odiado) Jó é o nome do 

homem sofrendo. 

- Beneficiou minha família. Se, como entende Irving Yalom, que “a cura está no 

relacionamento”, da mesma forma, o mau relacionamento pode deixar o individuo 

ainda mais quebrado. Estudar a Bíblia proporciona as chaves que abrem os cadeados 

para ter um relacionamento intrafamiliar ótimo e evitar também os maus entendidos, 
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criando um clima de perdão e satisfação apesar das carências e adversidades 

focalizando a pessoa nas oportunidades que recebe dia após dia. Como outro 

entrevistado diz: “Uniu minha família”. 

- Agora encontro mais alegria e me sinto feliz. Tomando o caso bíblico de Jó, 

uma das chaves centrais da resiliência de Jó está na sua confiança inquebrantável 

em Deus. Por isso, ele exclama: “Ainda que ele me mate, nele esperarei; contudo, os 

meus caminhos defenderei diante dele”. (Jó 13:15) Pois eu sei que o meu defensor 

vive; no fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda 

comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus 

olhos; os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto 

que isso aconteça! (Jó 19:25-27). 

A Bíblia promove a fé e intensifica a disposição para se projetar ao futuro. Pois 

“Pela fé, cremos que Deus trabalha conosco, e essa convicção. Desenvolve uma firme 

esperança que não se submete a derrota.” (NICHOL, 2014, 548). 

- Sei o que Deus quer para minha vida. Como no caso de Jó, quando finalmente 

Deus se manifesta, tudo se esclarece e se resolve baixo o critério da terceirização dos 

problemas, depositando todo o mal em Deus. 

- Agora tenho esperança. A pessoa descobre a fé transcendente que o leva a 

esperar contra toda esperança. O individuo cresce na direção do resultado tão 

imprevisível quanto feliz em procura da regeneracao trascendente. Também, se 

favorece a direcao prospectiva e se minimiza a mirada regressiva e saudosa, geradora 

–na maioria das vezes- do desanimo e depressao. Finalmente, o adjetivo que resume 

o encontro com a Biblia é: 

- Foi uma benção conhecer a Palavra de Deus. Assim, a epistemologia que usa 

a comunidade Hispana provem da “metafísica bíblica” que se desprende do 

pensamento judeu-cristão, por entender que e a melhor tematização da esperança e 

a que da maiores recursos teóricos e operativos. 

As implicações são: 

- Sinto-me feliz. Parece ser que conferir um sentido a adversidade; afirmar um 

enfoque positivo que realce os pontos fortes e as possibilidades da pessoa; e o 

desenvolvimento de crenças transcendentes baseadas em valores e finalidades mais 

amplas, conferem felicidade e uma melhor qualidade de vida. 
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- Nos ajuda não só na vida espiritual, senão em muitas coisas. O estresse e a 

depressão podem minar as faculdades. Ao invés, o suporte resiliente que brinda a 

Bíblia procura desenvolver alguns atributos como ser: adaptabilidade, agilidade, 

relevância, consistência, confiança, coerência. 

- Se não teria conhecido, hoje estaria perdido. Dizia-se na Roma Antiga: Vae 

Victis (Aí dos vencidos) Aflição dos/aos derrotados para aqueles que perdiam a luta, 

não existia esperança, estavam completamente perdidos. Parece ser que a Bíblia 

resgata a pessoa de uma derrota maior, de uma fatalidade certa: Uma vida sem 

proposito e sem sentido e sem esperança. – Lhe oferece uma Resposta resiliente: 

“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, 

e os campos não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e 

nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da 

minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da 

corça, e me faz andar altaneiramente.” Habacuque 3:17-19. A Bíblia ajudou o individuo 

a ter um final diferente. Pois “Se não teria conhecido, tal vez, teria me decepcionado” 

- Acrescenta outro entrevistado. 

- Nos ensina o que é a felicidade na família, o que é a alegria com meus filhos. 

Parece ser que estudar a Bíblia desenvolve o senso de segurança que ajuda a 

recuperação resiliente do individuo, reforça a estruturação da família e seu 

desempenho. 

- Minha vida mudou muito. Estudar a Bíblia pode mudar as prioridades, a 

percepção das fortaleças, organização financeira e a projeção do futuro, afetando o 

preparo que se faz no presente para um melhor porvir. Assim, outro entrevistado 

acrescente que estudar a Bíblia: “Nos tornou diferentes”. 

7.2.8  O que representa para você guardar o sábado? 

Guardar o Sábado representa: 

- Um dia especial (9). 

- Um plano divino (4). 

- Um dia para ter um encontro com Deus (3). 

- Uma necessidade do meu ser (1). 

- Um dia que une minha família (1). 

Parece ser que o ritual sabático cumpre uma função integradora e geradora de 

comunidade superior à pregação religiosa e outros discursos que se emitem nesse 
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dia. Entendendo comunidade como “todas as formas de relação que se caracterizam 

por um elevado grau de intimidade pessoal, profundidade emocional, compromisso 

moral, coesão social e continuidade no tempo”. (PEREYRA, 2011, p.240) Esses 

vínculos que se constroem todos os sábados resultam muito importantes para o 

sucesso e a persistência no novo ciclo semanal. Como um entrevistado menciona: 

“Me ajuda a começar a semana com um entusiasmo diferente”. 

Por isso, entre as implicações pode-se notar o expectante aguardo desse dia: 

“Fico Feliz quando chega sexta feira”, “Eu espero o sábado”. 

 “É uma esperança”. Parece ser que a guarda do sábado reforça a ancora 

existencial de valores e interrompe o mecanismo da angustia da expectação, - “Fico 

fora das atividades cotidianas”, “Me esqueço dos meus problemas”- diriam uns 

entrevistados; e no seu lugar coloca um mecanismo de esperança. Pois como um 

entrevistado menciona “muda minha rotina”. 

Parece ser também que a guarda do sábado abre diante do individuo o sentido 

último, o mais profundo da vida, situado no patamar mais alto possível. - “Por ele me 

lembrou de me aproximar de Deus” – afirma um membro da comunidade. 

 Se desperta à fé num mundo ordenado, a pesar de fato evidente de que a vida 

no nível humano é confusa, irracional, irregular, contraditória, imprevisível e 

contingente. Assim, – “Fico fora das coisas cotidianas.” - mencionam. 

- Descansar estando em comunhão com Deus e aprender mais da sua Palavra. 

O sábado eleva a pessoa ao nível da transcendência e da fé que a centra numa 

Providencia pessoal que quer o melhor para um. A expressão paulina o expressa 

belamente ao dizer: “E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o 

bem daqueles que amam a Deus”. (Romanos 8:28). “As pessoas religiosas não tem 

mais dificuldade para desenvolver essa dimensão, que foca-se na ciência, na vida ou 

alguma outra força sobrenatural.” (PEREYRA, 2011, 138). 

- “É o único dia que posso realmente descansar” - Com longas e extenuantes 

jornadas de trabalho o alivio de parar um dia oferece muitas vantagens na saúde 

mental e física. Pois - “os outros dias são um sufoco, um cansaço”- afirma um 

funcionário de oficina de costura. -“Eu me sinto relaxado, algo de mim mesmo 

descansa de tudo”, “Esqueço-me do cansaço”- afirmam outros. 

- “Alivia o estresse”. - A cultura do Sprint resulta muito cara. Para criar o senso 

de seguridade é preciso desacelerar. A desaceleração está vinculada com o caminho 
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a excelência. A desaceleração favorece a boa autoestima. Pelo visto, parece que a 

guarda do sábado fornece essa calma para a pessoa e sua família. 

- Entramos no estudo da Bíblia. Totalmente ligados. O relacionamento e 

encontro dado neste dia oferece uma renovação do senso de empatia (“Podemos nos 

apoiar uns aos outros”, “Posso compartilhar tranquilo com meus irmãos”), liberdade 

emocional (“É o dia que me traz paz e alegria”) e abre os horizontes em quanto a 

resolução de problemas. Aprofunda-se na eficácia das decisões e a exploração do 

sentido da vida pela oportunidade de refletir sob as crenças pessoais. Isto por meio 

da meditação, a escuta de pregações e orações que são feitas nesse dia. – “Nesse 

dia posso descansar da mente, descansar de tudo para trabalhar na obra de Deus”. 

“Nesse dia eu me sinto feliz”. Assim, guardar o sábado tem implicações de vários 

benefícios para a pessoa e seu entorno familiar. 

7.2.9 O que o levou ao Batismo? 

As respostas foram: 

- Uma Motivação espiritual Interna. (8). 

- Intervenção Pastoral (4). 

- Curso bíblico a domicilio (3). 

- Dificuldades (3). 

- Pregações (2). 

- Conhecer mais a Bíblia. (2). 

- Envolvimento na igreja (2). 

Batismo. É o ponto de virada na aceitação de novos significados que dão um 

novo sentido do entendimento das realidades e abrem os horizontes do futuro por 

meio de imagens transcendentais a realidade atual. É a encarnação da verdade da 

ressurreição no ser íntimo da pessoa, pois agora, simbolicamente, passou de morte a 

vida. A nova realidade agora se apoia no princípio da vida apesar da morte. 

Os crentes de fato, morrem. Mas como Jesus falou, embora quiçá morram, 

voltaram a viver. Disto se trata a crença da ressurreição. E isto faz que a crença da 

segunda vinda de Cristo, se torne a maior de todas as esperanças porque a 

ressurreição dos mortos, que o mesmo Jesus experimentou, será também a que 

experimentaram os seus fieis seguidores de todas as idades; e a promessa que 

aqueles que morrem confiando em Cristo, ressurgiram primeiro, quando o mortal será 
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trocado pelo imortal é o corruptível pelo incorruptível; quando a morte, junto à seu 

aguilhão, que é a dor e o sofrimento, serão absorvidos em vitória. 

Assim, o batismo encerra por si os grandes significados da redenção, vida, e 

ressurreição. É então, o batismo, um símbolo de sublime transformação que leva com 

ela a certeza de que aqueles que participam da morte de Cristo, também participaram 

da sua nova vida (presente e futura) (Romanos 6:5). 

É por meio do batismo que o crente diz: Eu quero ser parte do reino 

transcendente, eu quero ser parte dessa comunhão com Deus, da vida daqueles que 

entram em aliança com o Eterno. Quando a pessoa aceita entrar nessa aliança, Deus 

– simbolicamente- carrega sobre si os seus pecados, os seus delitos, as suas 

doenças. Agora é perdoado. Assim, o batismo é o símbolo de ressurgir da morte, pelo 

poder de Divino, numa nova vida, e mostra a disposição de ser transformado por Ele. 

A proposta Paulina aponta a uma esperança transcendente e presente ao mesmo 

tempo, uma esperança cuja morada não está no indivíduo, que presta auxílio e socorro 

atuais para a sobrevivência ao mesmo tempo em que garante um futuro de grande 

excelência e satisfação. 

Dita proposta não passa pelos méritos pessoais, mas passa por um absoluto 

que acaba com todas as demais possibilidades. Pois “o principio de que o homem 

pode salvar-se pelas suas obras, é o fundamento de toda religião paga” (WHITE, 

2011, 26). Dito absoluto é chamado pelo Otto (1997, p. 9) de "SENTIMENTO DE 

DEPENDENCIA" onde o sujeito precisa estar ancorado para não ficar mercê às 

circunstâncias que o rodeiam. A proposta cristã chega ao ponto de encarar a pessoa 

com o primeiro absoluto: "Separados de mim nada vos podeis fazer". 

Apresenta-se dita relação em base a uma árvore cujos galhos dependem do 

tronco, enquanto estiverem juntos e unidos em dependência (mais o galho do que o 

tronco), a subsistência do galho está garantida. É nesta dependência que o indivíduo 

pode encontrar a seguridade da sua sobrevivência. 

Sozinho o ser humano está perdido, Precisa então, de um batismo de se render, 

é reconhecer a insuficiência humana, precisa à submissão e dependência total do 

poder divino, da graça que o cobre, e o torna justo. Esta expressão além do primeiro 

absoluto da Dependência (“Sem mi”) dando a entender que só existe uma única 

opção, também apresenta um segundo absoluto que é NADA, quer dizer não tem 

futuro, nem esperança nem força ou vitalidade, não tem NADA. Precisa um novo 
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recomeço um novo nascimento, pois se não nascer de novo, não tem como ser parte 

do Reino de Deus presente e futuro. 

Embora, estes absolutos, parecem negativos passa-se ao segundo grupo de 

absolutos nos que a narrativa é: "TUDO posso Naquele que me fortalece". 

Note-se o absoluto que é TUDO. No texto sagrado Cristo: a Bíblia, onde a 

porção citada foi escrita em grego, “Pantha” que significa um tudo completo, absoluto. 

Neste caso é a possibilidade total "Tudo posso" uma liberdade totalmente concedida 

para aquele que "depende" daquele que o fortalece. 

Encontra-se então aqui a resiliência expressada na sua máxima potência, 

(Autarquia=Autossuficiência) como aquela faculdade invariável, invulnerável, 

inquebrantável daquele que embora esteja rodeado de fatores favoráveis ou 

desfavoráveis, de carência ou abundância de riqueza ou pobreza, de vantagens ou 

desvantagens, não se imuta nem intimida por elas, mas permanece, no meio das 

oscilações das circunstâncias, livre e seguro. Seguridade e liberdade são garantidas 

para os que vivem de forma Cristo Centrica. 

Se, Maurício Comte chegou-se propor como lema politico-religioso do 

positivismo "O Amor por princípio e a Ordem por base; o Progresso por fim". Há dos 

mil anos, o evangelho propôs a fórmula: 

"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao 

Pai, senão por mim." João 14:6. Entende-se então: A dependência Dele como base, 

a verdade como o caminho e a vida por destino. 

A proposta Paulina conclui então: "Cristo em vós, esperança da glória." 

Colossenses 1:27. E assim, que o fraco torna-se forte, o menino um gigante, os 

fracassos em vitórias, as maldições em bênçãos, fecham-se as portas dos problemas 

e abrem-se as portas da esperança. A crença que os obstáculos podem se converter 

em bênçãos. Enxerga os conflitos como um convide para confiar e depender de Deus. 

Segundo Goheen (2014, 201) “Paulo fala de nossa participação naquilo que 

Jesus realizou em sua morte e ressurreição por meio de nossa incorporação na nova 

comunidade mediante o batismo” (Romanos 6:1-14). Para ele "batismo é o ritual por 

meio do qual nos tornamos parte desse corpo singular escatológico e participamos do 

que Jesus realizou" (GOHEEN, 2011, p. 206). 

Na presente pesquisa, três quartas partes dos entrevistados alegaram que o 

que os levou ao batismo foi uma motivação interna espiritual, o que no texto bíblico é 
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chamado de arrependimento, o remorso que vem por ficar longe dos princípios divinos 

e do autor deles. A epístola paulina acrescenta: “Porque a tristeza segundo Deus 

opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza 

do mundo opera a morte”. 2 Coríntios 7:10. 

Estes sentires veem associados ao estudo da Bíblia, a intervenção pastoral, e 

as dificuldades e adversidades que a pessoa estava atravessando, quer dizer que a 

procura de ajuda se encontrou com a quem a oferecia por meio do estudo do texto 

sagrado cristão, a Bíblia. Por último, está o envolvimento na comunidade e a escuta 

de pregações. 

Ao parecer então, para se batizar a pessoa precisou ser vinculada à Bíblia, à 

comunidade e traduzir o relato das suas aflições numa narrativa coerente amparada 

no relato bíblico e ancorada na proposta crista acerca da redenção. Os meios 

pessoais, sociais e tecnológicos se uniram para internalizar e externalizar o sentir da 

pessoa, quem reconhecendo que era necessária uma mudança de vida, aceita a 

oportunidade para assumir consciência e a tarefa de construir a própria historia 

baseado em novas promessas. 

7.2.10 Tem contribuído a Comunidade Hispana no seu crescimento individual e 

familiar? 

- Sim (9). 

- Bastante. 

- Sim, no assunto familiar. A família é a melhor estrutura resiliente, pois, da 

mesma forma como o esqueleto humano, ela é completamente dura e forte e ao 

mesmo tempo é uma estrutura versátil e flexível em caso de golpes ou traumas. Além 

disso, fornece seguridade, por meio dos pais, e cria um entorno confortável que ajuda 

na aprendizagem. Evitando a violência, à família pode ajudar na segurizacao, ou seja, 

criação de um apego familiar. O apego está no dia a dia, no jeito de falar, comer, sorrir 

e vai se costurando no dia a dia e acaba-se tornando um vínculo muito forte. Ligada 

numa comunidade que seja aconchegante, a família, acrescenta exponencialmente 

sua perspectiva de desenvolvimento presente e futuro. - “Sentimo-nos acolhidos” - 

menciona um entrevistado e outro afirma: - “Tem me ajudado muito”. 

O parecer das pessoas acerca deste ponto prossegue: 
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- A gente se sente mais unido. É possível que a participação e interação com 

outras famílias tenham levado a procurar melhores relacionamentos intrafamiliares. O 

que derivou na boa vontade e harmonia entre os cônjuges e pais e filhos. 

- Agradeço que me ajudaram nos momentos mais difíceis. Na condição de 

migrante, a família precisa ser fortalecida, blindada diante da vulnerabilidade sempre 

presente, pois a resiliência e um amortecedor da dor e do sofrimento ela consiste em 

transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa 

conquista humana, numa obra de arte e transformar as desgraças em bênçãos. 

- Aprendi que devemos velar por nossos patrícios e familiares. O senso de 

orfandade que carrega todo estrangeiro desenvolve a sensibilidade pela aquisição de 

novos relacionamentos, com profundidade. “Compartilhamos problemas pessoais e 

familiares. Tem me ajudado e orientado” – é mencionado por um participante da 

entrevista.  A comunidade oferece essa oportunidade, principalmente de pessoas que 

falem a mesma língua e que tenham um tecido cultural parecido ao do individuo. O 

que conduz a uma maior apertura, principalmente para com os patrícios procurando 

estreitar laços e vínculos de amizade. – “Podemos nos ajudar” – diz um entrevistado. 

Da mesma forma, enxergando a comunidade como um espaço de liberdade e 

confiança outro entrevistado afirma: - “Eu me sinto dentro do meu país”. 

Da mesma maneira, ter a capacidade de liderar com resiliência, a capacidade 

de não desviar do foco; de superar crise, desafios, traumas e situações adversas não 

só suportando ou aguentando, mas aprendendo e se expandindo nos momentos 

caóticos e aceitar as mudanças, tendo a capacidade de se manter equilibrado fecha 

as portas do fatalismo e abre as portas para o retorno do sentido que vem da mão da 

empatia, da alteridade e da alegria de viver. Contente e com gratidão um entrevistado 

resume sob a comunidade: “Nos sentimos alegres”. 

Um imigrante resiliente não se acomoda, não é estático; ele combate essa 

situação. Pois entende que quem surfa bem a mudança, consegue encontrar, diante 

da adversidade as alternativas e enxerga oportunidades para alcançar seu propósito. 

Uma família resiliente tem espirito de renovação. Consegue respostas de qualidade 

mesmo diante da mudança. Aprende e cresce. Encontra uma âncora para alcançar 

um propósito maior. Tem firmeza de propósito. Maximiza o desempenho do seu 

trabalho. Antecipa é encontra as oportunidades. Faz além do seu papel e 
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responsabilidade. Sempre estão próximos uns dos outros. Sabem afrontar a realidade 

procurando o aprimoramento das condições e qualidade de vida. 

Os pais como gestores resilientes orientam, engajam e capacitam. Diante de 

uma complexidade de frentes para rever, tal como é a realidade metropolitana 

paulista, para o imigrante que estava acostumado a jogar dama agora será necessário 

aprender jogar xadrez pela singularidade do cenário atual. Numa mudança cultural e 

organizacional tão basta, a influencia dos pais é imensurável. Pois as culturas são 

geradas pela personalidade do líder, o clima parece ter a essência da personalidade 

dele. 

Os pais precisam ser proativos, positivos, organizados e flexíveis. Precisam 

induzir mudanças, antecipar desafios e problemas ao invés de viver-se defendendo 

deles. Ao parecer, um caráter resiliente tem vantagem neste novo cenário. 

Interpretar os fatos e afrontar ventos difíceis, procurando encontrar um 

significado e sentido à adversidade, deriva na procura de forças para enfrentar estas 

como desafios rumo ao crescimento. Por outro lado, não é só aprender a viver com a 

adversidade, mas também aprender a viver com a prosperidade. Pois, parece existir 

uma ampla relação entre as pessoas que provém de berço humilde e os alvos altos, 

considerando que as pessoas que cresceram com meios precários em comunidades 

carentes parecem ser mais resilientes a dor, aos problemas, a depressão, à angustia 

e o maltrato. Mas não parecem ser tão "resilientes" aos riscos que traz a prosperidade 

como ser: corrupção, hedonismo, burocracia e totalitarismo assuntos que passam pela 

meritocracia e o antropocentrismo. 

Assim, a família resiliente usa a aprendizagem para crescer e entende que para 

ter crianças resilientes é preciso tratá-las e educá-las com palavras resilientes. Pode-

se notar que há uma ampla transformação a ser feita. Embora a comunidade não 

possa fazer toda esta transformação, sua contribuição é significativa no 

estabelecimento de novos paradigmas. Como um entrevistado afirma: - “Eu mudei, 

minha esposa mudou. Mudamos muito”. 

Embora o discurso progressista do positivismo seja em grande maneira 

atrativo, este pode derivar em frustração e desilusão ao não ter atingido as promessas 

da narrativa. Ambos extremos negam a realidade do presente. 

Por um lado, o negativismo, concentrado nos sucessos do passado, nega as 

possibilidades presentes, fato pelo que, não consegue enxergar as oportunidades do 



116 
 

cenário atual. Por outro lado, o positivismo nega os riscos presentes e a natureza dos 

problemas atuais e impulsado pelo imediatismo do "aqui e agora", deriva em sinistros 

históricos ou perda de grandes oportunidades no longo prazo e a perda de 

competências que precisam de tempo para ser desenvolvidas. 

Existe então algum ponto ao que a pessoa, a família, a sociedade pode-se 

ancorar nesta maré que oscila constantemente? 

Nós últimos anos tem-se considerado amplamente o termo da Resiliência, só 

como o rever a adversidade, num sentido que a realidade contemporânea encontra-

se cada vez pior. E diante de um cenário de crise, sem dúvida está narrativa resulta 

convincente e atrativa. Mas, se nega os riscos e defende-se com capa e espada o 

materialismo que tem as mesmas consequências nefastas que derivam em crises de 

alcance global. 

Voltando a questão, existe então algum ponto que sujeite o ser humano e 

marque um curso de vida para não ser arrastado pelas correntes e tendências que 

oscilam e mudam constantemente, ou apenas é uma tarefa de equilibrismo que pode 

cair qualquer hora? 

Resiliência é a opção central entre o negativismo relacionado ao pessimismo, 

o desânimo, o passado, a depressão e o trauma é o positivismo relacionado ao futuro, 

a presunção a prosperidade e o progresso. A escolha dependerá das narrativas que 

sejam aceitas e dos discursos que com frequência sejam feitos. E parece ser que a 

Bíblia tem a oferecer esse tipo de equilíbrio nas narrativas. Como um entrevistado diz: 

- “Muitos não conhecíamos a Bíblia, agora conhecemos aqui. Agora sim estou 

tranquilo no caminho de Deus”. 

As crenças marcam a vida e definem o tipo de esperança que a pessoa e a 

família terão. A esperança é um agente que acrescenta a resiliência e se constitui um 

fator protetor que ajuda, no caso das crianças, a se adaptar e enfrentar com sucesso 

os desafios da vida, no contexto da sua própria cultura e etapas de desenvolvimento. 

A esperança constitui também, uma fortaleça integrada a virtude da transcendência, 

uma emoção e um pensamento positivo relacionado com o futuro – junto ao 

optimismo, a fé e a confiança – constitui um componente essencial no constructo da 

felicidade humana. (PEREYRA, 2011, p. 73). 

A arquitetura do futuro que estamos presentando até aqui é concebida como 

uma esperança imanente, que funciona na dimensão do possível real da vida humana. 



117 
 

Embora a sociedade de hoje se caracterize pela orientação do sucesso pessoal e, 

consequentemente, adora as pessoas exitosas e felizes, parece que se vive num 

tempo de falta de sentido aprendida. 

A comunidade fornece a estabilidade necessária, libre de fundamentalismos, 

onde a verdade de uma pessoa é verdade para todos; pois, a resiliência baseia-se 

nessa premissa do livre arbítrio e da livre escolha ainda nas mais difíceis 

adversidades. 

Assim, a estabilidade que abraça a liberdade fornece um ambiente propicio 

para desenvolver novos relacionamentos, que por sua vez, incidiram na mesma 

estabilidade. Como um entrevistado menciona: “Agora tenho uma família e amigos”. -

“Voltou aquela emoção”- diz outro. E ainda mais um, apontando a seu crescimento 

individual como líder e ao familiar como pessoas reconhecidas com um cargo na 

comunidade diz: - “Atualmente sou Diretor e minha esposa diaconisa”. 

Neste processo dinâmico que tem lugar ao longo do tempo e se sustenta na 

interação existente entre a pessoa e o entorno, entre a família e o meio social. 

Resiliência também é a capacidade para antecipar, se preparar, responder e se 

adaptar numa evolução progressiva. A resiliência é a música da vida, o resultado de 

um equilíbrio entre fatores de risco, fatores protetores, personalidade de cada 

individuo, funcionalidade e estrutura familiar, e pode variar com o transcurso do tempo 

e os câmbios de contexto. Implica algo mais que sobreviver, mais o menos ileso ao 

acontecimento traumático, as circunstancias adversas. Inclui a capacidade de ser 

transformado por elas, dando-lhes significado, e não só continuar vivendo, mas ter 

sucesso em algum aspecto vital e poder disfrutar da vida. A resiliência se constrói no 

relacionamento. Como Haffner (2013, p. 135) diz: “Parece que a felicidade está ligada 

à comunidade”. Falando sob a comunidade hispana, o entrevistado afirma: “Me da 

força para seguir em frente”. 

A Resiliência é autêntica, valente e integra. Tem lutas e vicissitudes que são 

um modelo leccionador de fé. Numa comunidade que pratica: “cursos de idioma, 

visitas, atendimento emergencial aos migrantes de passagem, documentação, 

integração no mundo do trabalho, acolhimento e apoio moral” (Lussi, 2018, p.14) o 

processo para poder se levantar mais uma vez, é notavelmente fortalecido, como um 

entrevistado afirma: – “Realmente a comunidade te anima”. 
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Não ficar sozinhos é o alvo da comunidade. Lutar contra o desejo de se isolar. 

Propõe-se atacar cada um dos sintomas da desmoralização procurando transforma-

los no seu contrario, que e a resiliência ou a fortaleça para sobrepor-se ao mal. 

Embora não seja uma lista exaustiva, as manifestações principais da desmoralização 

são: a confusão, o isolamento, o desespero, a falta de sentido, a cobardia e o 

ressentimento. Os atributos opostos, que o tratamento busca alcançar são: coerência, 

comunhão, esperança, propósito y coragem. Quando o desamparo, a falta de sentido 

e o ressentimento se encontram juntos, “surge um sentido subjetivo de incompetência 

que tem sido considerado como o fato distintivo da desmoralização” (PEREYRA, 

2011, 111). Levantar a moral e não se entregar ao derrotismo por meio do 

relacionamento. O efeito para um dos entrevistados acerca da comunidade hispana 

é: - “Da forca para seguir em frente”.  

Mas nem todo processo resiliente é leve e por muitas vezes é doloroso tanto 

ao nivel pessoal, familiar e comunitário. Mas “a todo e qualquer momento a pessoa 

precisa decidir, para o bem ou para o mal, qual será́ o monumento de sua existência. 

(FRANKL, 2017, p. 107). E também: “Não esta escrito nos Salmos que Deus guarda 

todas as suas lágrimas”? “Assim, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em 

vão”. (FRANKL, 2017, p. 107). Embora difícil, a comunidade ajuda na aceitação de 

que se tem um longo percurso pela frente, mais se pode estar juntos no aprendizado. 

Como afirma um entrevistado: “Agora somos mais pacientes”. 

7.2.11 Qual é o senso de pertencer a uma rede de comunidades Hispanas em São  

Paulo? 

 - Me sinto muito bem (7). 

 - Me sinto feliz (5). 

A experiência da migração pode ser desgarradora, mas "quem tem um por que 

viver, pode suportar quase qualquer como" Nietzsche.(FRANKL, 2017, p. 5). Existe a 

possibilidade de fazer da dificuldade a sua motivação, pois uma das competências da 

resiliência é encontrar sentido ao sofrimento para logo encontrar pontos de apoio e 

comunicação que permitam aliviar o fardado processo de inserção e adaptação. 

Entendendo também que uma pena em solitário se dobra e que uma alegria 

compartida se dobra um imigrante entrevistado afirma sob a rede de comunidades 

hispanas adventistas em São Paulo: “Não me sinto sozinho porque eles me dão 

carinho”. 
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As pessoas assimilam que as comunidades têm beneficiado elas: 

- Sou abençoado, me sinto tranquilo- diz um entrevistado. Pode ser que a 

pregação da esperança crista exerça uma função unificadora e de persistência que 

induze a vencer o abandono e alcançar o sucesso. O resultado é o senso fervoroso e 

desbordante: - “Me sinto emocionada e contente”. Afirma outra entrevistada. 

Também, existe um fio de identidade que os une: – “Podemos falar no mesmo 

idioma”, mas não só da nacionalidade, senão da empatia, pelas lutas que atravessam 

juntos e as experiências similares que acontecem com os outros: Como um 

entrevistado diz: - “Posso contar com eles e eles comigo”-. 

Se o orgulho é o pecado que nos exige fazer mais, e o egoísmo é o pecado 

que nos pede fazer menos, a alteridade pode marcar um além do equilíbrio e 

transbordar em imensas satisfações. 

Numa era individualista, o imperativo gregário paulino: “Não deixemos de 

congregar-nos” (Hebreus 10:25) pode redundar no enriquecimento mental e 

emocional do individuo ao ponto de tornar este um agente de transformação na sua 

esfera ao redor. A alteridade, o interesse pelo outro se pode notar na contagiante 

decisão de compartilhar a boa noticia de que existe um lugar de esperança para o 

imigrante cansado e turbado. –“Agora, posso pregar o evangelho” – menciona um 

entrevistado. “Eis aí uma visão do migrante como alteridade utópica: a um só tempo, 

ícone do desejo de mudança e mensageiro da esperança, por buscar não apenas 

novos lugares, mas novas possibilidades, para si e para o conjunto das sociedades.” 

(Lussi, 2018, p. 9) Como afirma Lussi (2018, p. 24): “Acolher o estrangeiro é uma 

forma privilegiada de concretizar o Reino de Deus”. Assim, com a liderança do Pr Yuri 

Chire e o apoio dos valentes membros da Comunidade Hispana,  o 18 de Agosto de 

2019 foi inaugurado oficialmente em Jardim Nicea o segundo edifício desta 

Comunidade. 

Finalmente, o ultimo entrevistado faz um resumo acerca do senso de ter 

comunidades hispanas em São Paulo: -“Tomara se abram mais”. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisar as práticas culturais e religiosas das comunidades hispânicas 

mantidas pela IASD da região do vale paulista, ficou esclarecido que são um fator 

importante no contexto de fortalecimento e, portanto de resiliência das pessoas que 

migram no processo de adaptação ao novo ambiente metropolitano da capital paulista. 

A religião cria uma plataforma de apoios e redes de contatos que são de grande 

valor para afrontar os desafios encontrados pelos hispânicos que chegam a trabalhar 

na região metropolitana de São Paulo. Torna-se assim num ponto de apoio que tem 

implicações sociais, culturais e religiosas. 

Ao mesmo tempo, “superando o assistencialismo e o paternalismo” (Lussi, 

2018, p. 9) isto se transforma numa oportunidade para o cumprimento missiológico e 

suporte social dos que chegam ao receber e evangelizar pessoas que de outra 

maneira, seriam quase impossíveis de alcançar. 

As comunidades que acolhem os imigrantes jogam um rol importante no 

presente oferecendo a oportunidade de construir uma arquitetura que brinde suporte 

e apoio e estimule o crescimento, fortalecimento, a resiliência e o serviço dos 

migrantes e suas famílias. Será necessário desenvolver novas competências: 

- Caráter (Personalidade, Hábitos, Valores, Autoestima). 

- Família (Educação, Saúde, Relacionamentos). 

- Liderança (Trabalho, Finanças, Empreendedorismo, Gestão, Território). 

São áreas onde o migrante precisará desenvolver planos e redes de apoio para 

conseguir se reerguer e ter um bom desempenho, com empoderamento, num cenário 

completamente distinto daquele que já conhecia. São aspectos primordiais que 

fortalecem sua estrutura resiliente. A quebra num destes pilares pode ser 

constrangedor para quem já está numa situação precária e vulnerável devido a uma 

migração imprevista e não planejada, e podem afetar seriamente seu 

desenvolvimento no presente e nas seguintes gerações as quais, embora tenham um 

melhor domínio do espaço e território, ainda terão grandes muros por superar. 

Finalmente, esta claro que todo migrante sai em pôs de uma promessa e que 

esta, por sua vez, cria uma ilusão, mas a certeza de um futuro melhor terá um longo 

caminho pela frente. 

Assim, neste amplo e complexo tecido migratório, o fio unificador que ajudará 

a vincular todas as partes será a missão ou propósito que conferirá sentido as lutas 
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com todos os frentes que se iram apresentado no cotidiano. Neste sentido a 

comunidade pode significar um propulsor dos estímulos para o alcance destas 

promessas e esperanças ao mesmo tempo em que, será um amortecedor das 

angustias e sofrimentos que embargam o individuo e sua família. 
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Roteiro da Entrevista 

 

Nome:____________ sexo ________ idade: _____Tempo no Brasil 

Nacionalidade:___________________ 

1. Quais motivos o levaram a sair do seu país? Explique. 

2. Quais foram as maiores dificuldades ao chegar ao Brasil? 

3. Alguém lhe acolheu? 

4. Como você vê a comunidade hispana? Explique 

5 Como você conheceu a comunidade hispana? 

6. Como era sua vida religiosa no seu país de origem? 

7. Conhecer a Bíblia fez alguma diferencia na sua vida? 

8. O que representa para você guardar o sábado? 

9. O que o levou ao batismo? 

10. Tem contribuído a Comunidade Hispana no seu crescimento individual e 

familiar? 

11. Qual é o senso de pertencer a uma rede de Comunidades Hispanas em 

São Paulo? 
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