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Hable más despacio por favor: uma etnografia dos brasileiros na Colômbia 

 

Diana Patricia Bolaños Erazo1 

 

Resumo: Esta pesquisa procura abranger as problemáticas e necessidades das 

imigrantes brasileiras na cidade de Cali, assim como também, pretende visibilizar, 

através de uma perspectiva etnográfica baseada na observação, sistematização de 

experiências, grupos focais, entrevistas em profundidade, aplicação de enquetes e 

exercícios de cartografia social, o papel da imigrante brasileira na sociedade caleña, 

mostrando-as como sujeitos de ação e não somente de necessidades, agentes 

transformadoras que se re apropriam dos espaços urbanos da cidade e os 

transformam. 

Palavras chave: Identidade, cidadania, imigração, memória. 

 

Ao realizar uma pesquisa sobre os imigrantes brasileiros na Colômbia ou até 

mesmo em Cali, são poucas as fontes que podem ser consultadas. A temática de 

migração, em geral, é abordada pouco nas universidades colombianas. Na 

Universidad del Valle, a maior universidade do sudoeste colombiano nenhum 

programa aborda o tema desde uma perspectiva acadêmica, que possibilite aos 

estudantes realizar pesquisas e criar projetos de intervenção social, se for o caso, o 

que gera um problema de percepção da importância que tem as migrações, 

especialmente as sul-sul que vem crescendo nos últimos anos. 

Minha ligação com esta temática surge quando, em 2012, realizo um 

intercambio ao Brasil e me torno uma imigrante, embora soubesse que seria por 

pouco tempo. Em 2013 voltei ao Brasil, dessa vez com o intuito de me tornar uma 

imigrante definitiva, e reflexões sobre a cultura, as migrações, a memória e meu 

lugar dentro do contexto brasileiro, surgiram. Ao retornar ao meu país me foquei na 

relação com outros brasileiros residentes na Colômbia, que de alguma forma me 
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recordavam minha experiência, o contato me permitia manter o vínculo com o Brasil 

e o idioma. 

Os brasileiros em Cali-Colômbia 

Segundo dados estatísticos de Migración Colombia no relatório apresentado a 

cada 5 anos, recebemos no país em maio de 2016 mais de 15000 brasileiros, com 

distintos motivos de visita ao país, apenas perdendo para os Estados Unidos e a 

Venezuela. Já entre o ano de 2007- 2011, o Brasil foi o quinto país com mais vistos 

de trabalho expedidos na Colômbia. Porém, dados concretos para a cidade de Cali 

ainda não foram registrados. 

Atualmente mora em Cali uma pequena Colônia de 40 brasileiros 

aproximadamente, segundo dados da página de Facebook Colônia Brasileira em 

Cali, porque ainda não existem dados oficiais específicos para Cali, ao respeito 

desta temática. Parto apenas da minha proximidade com a Colônia e meu 

conhecimento, pois tenho contato com todos. Porém, alguns brasileiros têm 

residência temporária porque vem à trabalho de consultoria ou a realizar estágios, 

mas não com o intuito de ficar e se estabelecer aqui. Esses brasileiros não foram 

somados nos 40 iniciais, mas também fazem parte da Colônia. 

 90% por cento dos brasileiros em Cali apresentam condições 

socioeconômicas favoráveis, habitando as melhores regiões para se viver na cidade, 

constituem uma elite econômica. A maioria dos brasileiros imigraram com sua 

família completa composta de pai, mãe e filhos. Aqueles que migraram com a família 

completa vieram por causa de oportunidades laborais ou diretamente transferidos 

pela sua empresa no Brasil, com redes de trabalho, previamente estabelecidas. 

A faixa etária dos brasileiros em Cali está, maiormente, entre os 25- 45 anos. 

São pessoas jovens, geralmente casados com ou sem filhos, mas com 

relacionamentos estáveis. 

O mercado laboral colombiano, pese ao conflito interno, abriu suas portas 

com facilidade para estes brasileiros. Entretanto, especificamente as mulheres têm 

encontrado dificuldades para se inserir no mercado laboral. Algumas, incluso, 

optaram por apoiar os maridos desde os trabalhos no lar e o cuidado dos filhos.  
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Para este trabalho decidi me focar nas mulheres, porque além de não ter 

apoio para aprender a língua (as aulas de espanhol são dadas geralmente só aos 

esposos porque são quem vem a trabalho) são as encarregadas de ajudar na 

adaptação dos filhos, por estar mais tempo em casa, além de que são elas as que 

mais dificuldades tem na hora de reinserir-se no mercado laboral. 

A principal preocupação das mães brasileiras respeito aos seus filhos 

brasileiros não é somente o distanciamento da cultura, na hora de criá-los, e sim o 

distanciamento do idioma. O desejo de um retorno ao Brasil as deixa inseguras, 

porque seus filhos (faixa etária de 5-15 anos) tem dedicado seus anos escolares à 

apreensão do espanhol e não do português, esquecendo algumas palavras e 

ficando por fora do português de ensino fundamental ou médio, tão importante não 

hora de garantir o ingresso na faculdade. Para que isso não aconteça, se faz 

necessário contratar professores de português na Colômbia, a maneira de 

assessoria. 

A questão do retorno, descrita pelo autor argelino Abdelmalek Sayad, é uma 

noção importante que travessa a pesquisa, ele trata a imigração como um fato social 

total, dando um lugar privilegiado ao lugar social dos migrantes. O retorno é parte 

constitutiva da condição de imigrante e é abordado por este autor argelino como 

parte fundamental. O retorno, explicado por Sayad, relata tudo aquilo do qual o 

imigrante se separou quando decidiu sair do seu país de origem e tudo aquilo ao 

qual pretende voltar, esperando que as coisas não tenham mudado muito desde a 

última vez que as viu. 

Tem pessoas que partem apenas para voltar. Retornar ‘rico’ à terra natal consiste, de certa 

forma, querer fazer sua revanche social, e também tornar claros para si e para os outros o 

sentido da sua emigração, da sua ausência. (Sayad, 2000: p16) 

A pesquisa está articulada em dois grandes momentos: 

- Levantamento teórico: Essa fase inclui o levantamento teórico da 

informação:  material escrito por imigrantes e material escrito  por  diversos  autores  

sobre  os  imigrantes,  com  o  fim  de  estabelecer  uma comparação das 

perspectivas 
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-Observação direta / trabalho de campo: Aproximação à comunidade de 

imigrantes, entrevistas semidirigidas, exercícios de cartografia social, observação do 

dia-a-dia das imigrantes e sua relação com a cidade, grupos focais. 

É importante ressaltar que a interação com estas imigrantes se faz, muitas 

vezes, através das redes sociais e ferramentas tecnológicas, uma vez que elas se 

encontram na Colômbia e eu no Brasil, dificultando, mas não impossibilitando o 

campo e a observação direta. 
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