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Sobre o GEB 
 

O GEB (Grupo de Estudo sobre Brasileiros no Reino Unido) foi fundado em 2008 por um 
grupo de pesquisadoras1 com o objetivo de investigar e debater questões relativas à 
população brasileira que aqui vive. Em seus sete anos de existência, o GEB tem promovido 
uma série de atividades que contribuem para a visibilidade dos imigrantes brasileir@s no 
Reino Unido, assim como, para um melhor entendimento sobre questões que afetam esse 
grupo em específico.  

 
Como exemplos dessas atividades, citamos a organização de seminários regulares, onde 
pesquisadores e estudantes discutem seus trabalhos acadêmicos, e do evento bienal que 
tem o intuito de estimular o diálogo entre a academia e representantes da comunidade 
brasileira no Reino Unido.  

 
O GEB também tem contribuído para o enriquecimento da literatura sobre esses imigrantes 
com publicações, tais como: 
 

 Souza, Ana & Evans, Yara (2015) Desafios no dia-a-dia: experiências de brasileir@s no 
Reino Unido: GEB/Queen Mary/UCL, Institute of Education. 

 Evans, Yara; Tonhati, Tânia & Souza, Ana (2013) Imigrantes Brasileiras pelo Mundo. 
Londres: GEB/Goldsmiths/Queen Mary/IOE, University of London. 

 

 Evans, Yara; Tonhati, Tânia; Tentoni-Dias,  Gustavo; Brightwell, Maria das Graças; 
Sheringham, Olivia; Souza, Ana & Souza, Cléverson (2011) Por uma vida melhor: 
Brasileiros em Londres. Londres: GEB/Goldsmiths/ Queen Mary/Royal Holloway, 
University of London. 

 

 (2010) ‘Brasileiros em Londres: dossiê In Revista Travessia, vol. 66.  
 
 
Essas e outras publicações estão disponíveis em http://geb2008.wordpress.com.  
 
Comentários sobre esse relatório podem ser dirigidos a Yara Evans: y.evans@qmul.ac.uk 

 

                                                           

1
 *O GEB foi fundado por Ana Souza (Institute of Education, University of London), Denise Garcia (University of 

East London) and Tamara Oliven (University College London) em 28 de abril de 2008. 

http://geb2008.wordpress.com/
mailto:y.evans@qmul.ac.uk
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http://www.abrir.org.uk/
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vários projetos relacionados com a vida dos imigrantes brasileir@s no Reino Unido. Dentre 
eles, o projeto THEMIS - University of Oxford, financiado pela NORFACE, e as pesquisas 
produzida pelo GEB (Grupo de Estudos sobre Brasileiros no Reino Unido), que resultaram na 
elaboração de relatórios de pesquisas e em artigos publicados em revistas acadêmicas 
internacionais. Atualmente, Tânia atua como coordenadora executiva e pesquisadora do 
Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), Universidade de Brasília (UnB) e vem 
desenvolvendo projetos de pesquisa com imigrantes no Brasil.  
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1. Introdução 
 
É conhecido entre acadêmicos, consulados brasileir@s e ONGs que prestam assistência aos 
brasileir@s no exterior, que nas últimas três décadas, o Brasil passou a ter uma proporção 
considerável de sua população residindo no estrangeiro. Pesquisadores como Jan 
Brzozowski (2012), Beatriz Padilla (2006) e Olivia Sheringham (2011) afirmam, por exemplo, 
que o Brasil pode ser vislumbrado hoje como uma nação diaspórica, cuja população está 
presente em distintos países da União Europeia e América do Norte. Em 2012, o Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil estimou que cerca de 2,521.576 brasileir@s estariam 
vivendo em outros países. Conforme se vê na Tabela 1, no continente europeu, Portugal e 
Espanha são os países que abrigam o maior número de imigrantes brasileir@s.  

 

Tabela 1: Principais Países Europeus com  Presença de Brasileir@s 

País Brasileir@s 

Portugal 140.426 
Espanha 128.238 
Reino Unido 118.000 
Alemanha 95.160 
Itália 67.000 
França 44.622 
Suécia 44.089 
Bélgica 43.000 

 Fonte: Ministério das Relações Exteriores 2012.  

 
Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores (2012), cerca de 118.000 brasileir@s 
residiam no Reino Unido em 2012. Tal dado estatístico coloca esse país como o terceiro 
destino atualmente mais procurado por brasileir@s na Europa. De fato, a literatura sobre 
imigração brasileira sugere que @s brasileir@s conformam um grupo migratório que tem 
tido forte presença no Reino Unido desde o início dos anos 2000 (Evans et al 2007, Vertovec 
2007). Conforme observam Souza & Evans (2015:6), diversos estudos qualitativos abordam 
a presença de brasileir@s em Londres:  

 
[a] presença do comércio de produtos alimentícios (o qual engloba 

restaurantes, mercearias, açougues e cafés – ver Aguiar 2009; Brightwell 2010), 
da indústria de beleza (o qual engloba lojas de produtos, manicures, 
massagistas, esteticistas e cabeleireiros – ver Figueiredo 2010) e da indústria de 
cultura (ver Frangella 2010) é visível em vários bairros londrinos. Também é 
facilmente notada a presença de organizações que visam prestar assistência a 
esse grupo de imigrantes. Existem várias organizações religiosas com ligações 
com o Brasil (ver Sheringham 2013; Souza 2016), assim como instituições 
educacionais brasileiras (ver Souza & Gomes 2016) e as que prestam assistência 
em relação a questões de saúde sexual e a questões imigratórias.  

 
Estudos empíricos apontam ainda que o número de brasileir@s no Reino Unido aumentou 
dramaticamente depois do 11/09, quando redes migratórias redirecionaram suas rotas dos 
EUA para o Reino Unido (Dias 2015). Além disso, demonstram que a atual crise econômica 
vem incentivando @s brasileir@s a emigrar de países como Espanha e Portugal para 
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Londres, onde os impactos socioeconômicos são menores (Schrooten, Salazar & Dias 2015). 
Junto a esses fatores, o poder da libra esterlina em relação ao real brasileiro torna-se outra 
atração importante para uma considerável parcela destes imigrantes, que aceitam as 
dificuldades do clima britânico, o idioma inglês e o desafio das fronteiras britânicas, a fim de 
trabalhar e fazer remessas para casa ou apenas vivenciar um estilo de vida global (Evans et 
al 2011; Martins Jr 2014).  

 
Apesar do governo brasileiro (MRE) apontar uma grande presença de brasileir@s no Reino 
Unido, não é possível afirmar categoricamente o número exato de brasileir@s que vivem no 
país. Existem apenas estimativas. Tal obstáculo ganha maiores dimensões pelo fato de ser 
grande a proporção de brasileir@s que vivem no país sem visto ou que possuem cidadania 
de algum país da União Europeia. Segundo Martins Jr & Dias (2013:812) 

 
[...] são imigrantes maioritariamente jovens que entram no território 

britânico como turistas ou estudantes e permanecem no país mesmo depois de 
os seus vistos caducarem, ou, então que possuem cidadania portuguesa, 
espanhola e/ou italiana. Em ambos os casos, a sua identificação como 
brasileir@s acaba por ser omitida como uma medida de segurança (Bloch, 
Sigona & Zetter 2009). Dessa forma, eles acabam por formar um grupo difícil de 
ser evidenciado no cenário britânico, e as estimativas sobre esse grupo acabam 
por ser imprecisas . 

 
Diante dessa falta de clareza acerca de números exatos e da dificuldade em alcançar dados 
confiáveis, este relatório tem por objetivo apresentar um perfil d@s brasileir@s residentes 
no Reino Unido, entre 2013 e 2014. Apesar deste estudo não ser representativo do conjunto 
da comunidade brasileira, o GEB (Grupo de Estudos sobre Brasileiros no Exterior) acredita 
que seus resultados sejam indicativos da realidade vivida por muitos d@s brasileir@s que 
residem na capital britânica. Assim, esse novo estudo representa mais um esforço pelo GEB 
de contribuir para um melhor entendimento das experiências vivenciadas pelos diferentes 
grupos que compõem a comunidade brasileira no Reino Unido.  

2. Metodologia da Pesquisa 
 
Este relatório divulga os resultados de um levantamento de brasileir@s no Reino Unido, 
realizado pelo GEB por meio de um questionário entre setembro de 2013 e fevereiro de 
2014. O questionário foi disponibilizado tanto na versão digital quanto na versão impressa 
para auto-preenchimento pel@s participantes. O link de acesso à versão online foi circulado 
via Facebook. Já a versão impressa foi distribuída por integrantes do GEB aos visitantes de 
vários tipos de estabelecimentos que oferecem serviços a brasileir@s em Londres, incluindo 
o Consulado Geral do Brasil em Londres. O estudo esteve aberto à participação de adult@s 
nascid@s no Brasil e que estivessem residindo no Reino Unido há pelo menos seis meses. 
Um total de 700 questionários válidos foram preenchidos e acredita-se que essa seja a 
maior amostragem randômica já obtida por estudos sobre brasileir@s no Reino Unido. 
Metade da amostragem compreende questionários impressos, e a outra metade, 
questionários que foram preenchidos na versão digital. É importante ressaltar que os 
resultados reportados aqui baseiam-se em amostragem que não pode ser chamada de 
representativa da comunidade brasileira como um todo no Reino Unido, uma vez que não 
se conhece o tamanho real dessa comunidade, conforme já discutido. Contudo, dado o 
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número expressivo de participantes, pode-se afirmar que os resultados são indicativos das 
características e experiências de muit@s brasileir@s que vivem no Reino Unido.  

3. População Brasileira no Reino Unido 
 
Existe incerteza quanto ao número real da população que compõe a comunidade brasileira 
no Reino Unido. Estudos acadêmicos realizados em anos recentes (Evans et al 2007; Evans 
et al 2011; McIlwaine, Cock & Linneker 2011), assim como estimativas pelas autoridades 
brasileiras (MRE 2012), e por entidades brasileiras sediadas no Reino Unido, sugerem que o 
tamanho da comunidade pode variar entre 80.000 e 300.000, incluindo brasileir@s que se 
encontram no país em situação imigratória irregular. 
 
O último Censo britânico (ONS 2013), realizado em 2011, revelou que um total de 52.148 
brasileir@s residiam no Reino Unido naquele ano (segundo a categoria ‘país de 
nascimento’), constituindo um incremento significativo em relação ao Censo britânico de 
2001, que registrou cerca de 8.000 brasileir@s. Segundo o Censo de 2011, a grande maioria 
da população brasileira no Reino Unido residia na Inglaterra e País de Gales, 
compreendendo 50.570, ao passo que 1.194 brasileir@s residiam na Escócia, e outros 384 
estavam domiciliad@s na Irlanda do Norte. O Censo britânico mostrou também que cerca 
de 60% (31.357) da população total de brasileir@s no Reino Unido residia em Londres. Vale 
ressaltar, porém, que tais cifras não incluem @s brasileir@s que se encontram em situação 
imigratória irregular. 

Conforme se pode verificar no Gráfico 1, os dados obtidos pelo levantamento do GEB sobre 
o país de domícilio correspondem quase que exatamente aos dados do Censo britânico. Em 
outras palavras, a maioria d@s brasiler@s que participaram do estudo realizado pelo GEB 
residia na Inglaterra e no País de Gales.  

Gráfico 1- População Brasileira no Reino Unido 
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Conforme mostra o Gráfico 2, a quase absoluta maioria d@s brasileir@s recensead@s 
residia na Inglaterra, assim como @s brasileir@s pesquisad@s pelo GEB. Observa-se, 
porém, uma diferença de quase nove pontos percentuais entre a proporção d@s 
brasileir@s que residiam em Londres à época do Censo britânico e a parcela de brasileir@s 
que residia na capital londrina quando participou do estudo do GEB2. De qualquer modo, os 
dados de ambas as fontes evidenciam a grande concentracão de brasileir@s na capital 
britânica.  

Gráfico 2 – População Brasileira: Inglaterra e Londres 

 

4. Dados Demográficos 

4.1 Gênero 
Mais mulheres (65%) do que homens (35%) participaram do estudo, e tais proporções 
aproximam-se muito da amostragem obtida em estudo anterior sobre brasileir@s em 
Londres realizado pelo GEB (ver Evans et al 2011). Tal resultado evidencia apenas uma 
maior predisposição de brasileiras em participar de estudo, não sendo possível afirmar que 
reflete uma real divisão por gênero de brasileir@s no Reino Unido como um todo. Dito isso, 
o Censo brasileiro de 2010 (IBGE 2011) reporta que 54% d@s brasileir@s vivendo no 
exterior são mulheres. Este fato tem levado ao crescimento de estudos com foco exclusivo 
nas brasileiras imigrantes (ver, por exemplo, de Oliveira Assis 2014; Evans, Tonhati, & Souza 
2013; Souza 2015). 
 

                                                           
2
 A estratégia de utilizar o Consulado Geral do Brasil em Londres para aplicar os questionários impressos 

buscou facilitar o acesso a participantes mas pode ser responsável, em parte, pela alta proporção d@s que 
residem na capital londrina.  
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4.2 Idade 
Conforme se pode verificar no Gráfico 3, quase metade da amostragem d@s brasileir@s 
pesquisad@s tinham entre 30-39 anos de idade, refletindo uma concentração importante 
na faixa etária mediana. Adult@s entre 18 e 29 anos comprendiam a segunda maior 
proporção da amostragem (21%), seguid@s muito proximamente de brasileir@s de idades 
entre 40 e 49 anos (19%). O grupo menos numeroso foi d@s pesquisad@s com 50 ou mais 
anos de idade, embora represente quase um décimo da amostragem.  
 

Gráfico 3 - Idade 

 

Os dados revelaram algumas diferenças na distribuição por faixa etária segundo o gênero. 
Conforme se pode averiguar no Gráfico 4, as mulheres predominaram em duas faixas 
etárias. Mais mulheres (27%) do que homens (23%) tinham idades entre 18 e 29, embora a 
diferença não seja expressiva. Mais mulheres (52.5%) do que homens (44.6%) também 
reportaram idades entre 30 e 39 anos, embora a diferença entre as proporções seja um 
pouco mais marcante (quase oito pontos percentuais). Os homens predominaram nas faixas 
etárias mais altas. Assim, mais homens (21.4%) do que mulheres (14.6%) tinham entre 40 e 
49 anos, representando uma diferença importante (quase oito pontos percentuais). 
Igualmente, mais homens (11%) do que mulheres (5.8%) reportaram ter 50 anos ou mais, 
também revelando uma diferença um menos expressiva (pouco mais do que cinco pontos 
percentuais).  
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Gráfico 4- Idade por Gênero 

 

 

4.3 Nível educacional  
Os resultados do estudo mostram que a grande maioria d@s brasileir@s no Reino Unido 
havia alcançado um alto nível educacional antes de deixar o Brasil, confirmando assim 
resultados obtidos em outros estudos (Evans et al 2007; Evans et al 2011; Evans, Tonhati & 
Souza, 2013; Souza & Evans 2015). O Gráfico 5 mostra o nível educacional alcançado pel@s 
pesquisad@s.  

Gráfico 5- Nível Educacional 
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Como mostra o Gráfico 5, quase três quartos d@s pesquisad@s havia cursado o nível 
superior. Destes, proporções aproximadas reportaram haver concluído a graduação (29%) e 
ingressar na pós-graduação (27%), mas quase um quinto (17%) reportou não ter concluído a 
graduação. Quase um quarto (24%) também reportou haver concluído o segundo grau, e 
apenas uma pequena minoria (3%) declarou ter estudado só o primeiro grau.  

Em termos da distribuição do nível educacional segundo o gênero, os dados mostram 
algumas diferenças importantes entres @s pesquisad@s. O Gráfico 6 mostra que a 
diferença mais acentuada é entre homens e mulheres que cursaram o segundo grau. Quase 
um terço de todos os homens na amostragem cursaram o segundo grau, em contraste a um 
quinto das mulheres, representando um diferencial de 12 pontos percentuais. Em 
contrapartida, mais mulheres (49%) do que homens (41%) cursaram a graduação, e uma 
maior proporção de mulheres (29%) cursou a pós-graduação do que homens (22%). A 
diferença nas proporções de homens (5%) e mulheres (3%) que cursaram apenas o primeiro 
grau é praticamente desprezível.  

Gráfico 6 – Nível Educacional e Gênero 

 

 

4.4 Estado Cívil e Família 
Cerca de dois terços d@s pesquisad@s (67%) eram casad@s ou estavam convivendo com 
alguém. Cerca de um quarto (25.4%) declarou ser solteir@ e o restante d@s pesquisad@s 
(8%) eram divorciad@s, separad@s ou viúv@s. Um total de 26 nacionalidades foram 
mencionadas como sendo a nacionalidade dos cônjuges ou companheir@s d@s 
pesquisad@s. Destacam-se dentre as mais mencionadas (N>10), @s pesquisad@s que 
reportaram serem seus companheir@s também brasileir@s (52%), sendo essa a maior 
parcela da amostragem segundo esse critério. Ainda, quase um terço d@s pesquisad@s 
(31%) reportou serem seus cônjuges ou companheir@s de origem britânica. Uma minoria 
(7%) reportou que seu cônjuge ou companheir@ possuía dupla nacionalidade, e dois grupos 
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menores reportaram ser seu cônjuge ou companheir@ de nacionalidade portuguesa (5%) 
ou italiana (5%).  
 
Pouco menos da metade d@s participantes do estudo (45%) declarou ter filh@s. Destes, 
quase dois terços (65%) tinham um filho/uma filha, um terço possuía dois filhos/duas filhas, 
e o restante (4%) possuía três filh@s. O Gráfico 7 mostra a distribuição d@s filh@s segundo 
a idade, revelando que as maiores proporções são as d@s filh@s que tinham entre um e 
sete anos de idade à época do estudo. Destas, a maior é a de filh@ únic@ (45%), seguidos 
imediatamente pelo grupo de segund@ filh@ (40%). Em seguida, observa-se a maior 
parcela do grupo de terceir@ filh@ com idade entre sete e 14 anos (33%). As menores 
parcelas (entre 11% e 19%) eram constituídas tanto por filh@s com idades entre 14 e 18 
anos, quanto por filh@s com até um ano de idade. Como se verá mais adiante, esses dados 
indicam que , em sua maior parte, ess@s filh@s nasceram fora do Brasil.  
 

Gráfico 7 – Idade d@s Filh@s 

 

O estudo permitiu capturar dados relativos ao país de domícilio d@s filh@s, assim como 
revelar com quem residem. Conforme se vê no Gráfico 8, mais da metade d@s filh@s em 
todos os grupos, segundo a ordem de nascimento, residiam com amb@s o pai e a mãe no 
Reino Unido, representando as maiores parcelas da amostragem. A essas, seguem-se as 
proporções de filh@s em todos os grupos que residiam somente com um dos pais no Reino 
Unido (entre 37% e 41%). As menores parcelas reportadas foram as d@s filh@s em todos os 
grupos que residiam no Brasil (entre 4% e 7%). Assim, constata-se que a grande maioria 
d@s filh@s d@s pesquisad@s estava radicad@ no Reino Unido.  
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Gráfico 8 – Onde e Com quem Moram @s Filh@s 

 

5. Imigração 

5.1 Origem no Brasil 
Quanto à origem no Brasil, o Gráfico 9 mostra que @s brasileir@s eram provenientes da 
grande maioria dos estados da federação, tanto em termos de estado de nascimento, 
quanto em termos de estado de última residência. 

Gráfico 9 – Estado de Nascimento e Estado de Última Residência 
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Pouco mais da metade d@s pesquisad@s reportou ser o último estado de sua residência o 
mesmo em que havia nascido, evidenciando assim uma importante migração interna. 
Observa-se também a predominância do estado de São Paulo, tanto com estado de 
nascimento, quanto como estado de última residência (entre 31% e 35%), seguido de Minas 
Gerais (entre 11.7% e 12.3%) e do Rio de Janeiro (entre 10.6% e 11%).  

Pode-se afirmar assim, que a região sudeste do país (excetuando-se o Espírito Santo) 
contribuíu com os mais expressivos contigentes de brasileir@s que emigraram e se 
radicaram no Reino Unido. Esses três estados são responsáveis por mais da metade da 
amostragem, tanto quanto estado de nascimento (55%), como estado de última residência 
(57.3%).  

No Gráfico 9, notam-se também as parcelas importantes de brasileir@s oriund@s dos 
estados do Paraná, tanto como estado de nascimento quanto estado de última residência 
(entre 10% e 11.7%), assim como as do Rio Grande do Sul (entre 6.7% e 8.3%). Agregando-se 
as parcelas de todos os estados responsáveis pelas maiores proporções de brasileir@s 
pesquisad@s, observa-se que mais de três quartos d@s brasileir@s são oriundos das 
regiões sul e sudeste, cujas economias são também as mais desenvolvidas do país.  

O Mapa 1 mostra a distribuição d@s brasileir@s pesquisad@s segundo o estado de última 
residência, onde se evidencia a importância das regiões sudeste e sul do país como pólos de 
emigração.  
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Mapa 1: Origem no Brasil 

 

 

Em termos da distribuição regional segundo o gênero, os dados novamente mostram a 
importância das regiões sudeste e sul como pólos de emigração. Cerca de 63% das mulheres 
e 54.3% dos homens eram provenientes do sudeste. A principal diferença observada foi nas 
proporções d@s pesquisad@s oriund@s do estado de São Paulo, de onde emigraram mais 
mulheres (37%) do que homens (30.7%)3. Da região sul emigraram 24.4% dos homens e 
17.3% das mulheres, sendo a principal diferença entre @s pesquisad@s que saíram do 
Paraná, de onde saíram mais homens (14.5%) do que mulheres (7.7%).  

                                                           
3
 Essa maior proporção de mulheres provenientes do estado de São Paulo é um fato também constatado na 

emigração para 42 outros países (Evans, Tonhati & Souza 2013). 
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5.2 Razão por ter deixado o Brasil 
O Gráfico 10 ilustra as razões pelas quais @s pesquisad@s deixaram o Brasil. Conforme se 
observa, a maior parcela de brasileir@s reportou ter deixado o Brasil para uma experiência 
de vida/cultural (34%). As parcelas de todas as outras razões mais ou menos se equiparam. 
Assim, a segunda maior proporção de brasileir@s da amostragem reportou ter deixado o 
Brasil para fazer um curso de língua (18%). À essa, seguiu-se a parcela de brasileir@s que 
haviam emigrado para ganhar dinheiro e voltar para o Brasil (17%) e a parcela d@s que 
haviam saído do Brasil para fazer curso superior (16%). A menor parcela (14%) de toda a 
amostragem foi a de brasileir@s que haviam emigrado por outro motivo. Esse grupo 
mencionou ampla gama de motivos, dentre os quais destacaram-se acompanhar cônjuge 
(32%), acompanhar família (28%), para casar (25%) e transferência pelo trabalho (15%). 
Outras razões citadas apontam para uma variada gama de possibilidades e incluem: uma 
vida melhor, para melhorar profissionalmente, conflitos com família, casamento, turismo, 
ficar perto d@s filh@s e net@s, intercâmbio, acompanhar o marido, desisti de lutar no 
Brasil, dar um futuro melhor a@S filh@s, melhor qualidade de vida, para ter dignidade, e 
divórcio dos pais.  
 

Gráfico 10- Porquê deixou o Brasil? 

 
 

5.3 Porquê o Reino Unido 
O estudo buscou precisar a razão pela qual @s brasileir@s deixavam o Brasil em direção ao 
Reino Unido, ao invés de qualquer outro país. De fato, quase três quartos d@s pesquisad@s 
(73%) haviam optado pelo Reino Unido como o primeiro país para onde gostariam de 
imigrar. Ainda, mais de dois terços de tod@s @s pesquisad@s declarou (69%) não ter 
residido fora do Brasil anteriormente. D@s que haviam residido fora do Brasil 
anteriormente (N=221 ou 27% da amostragem), quase um terço (32%) havia residido na 
Itália, ao redor de um quarto havia residido nos Estados Unidos (27%) e em Portugal (24%), 
e cerca de um de cada dez havia residido na Espanha (10%) e França (7%). Vale ressaltar, 
porém, que 22 países foram citados como tendo sido o de domicílio d@ pesquisad@ antes 
da imigração para o Reino Unido. Esses dados confirmam a tendência que já se vem 
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observando nos últimos anos de imigração por estágios, onde os imigrantes vivem por um 
período em um país e depois se mudam para outro (McIlwaine, Cock & Linneker 2011). 

O estudo confirmou também o importante papel, já bastante reconhecido nos processos 
migratórios, das redes sociais, uma vez que muit@s se organizam para emigrar com base no 
conhecimento prévio de pessoas (família, amig@s, conhecid@s) que já estejam 
estabelecid@ no país de destino e que atuarão como receptores (temporári@s ou 
permanentes) d@s recém-chegad@s.Tal conhecimento muitas vezes opera no sentido de 
suscitar e facilitar a empreitada da imigração. Assim, mais de três quartos d@s pesquisad@s 
(77%) já conheciam alguém que morava no Reino Unido antes de imigrarem. Destes 
(N=541), mais da metade (58%) declarou ser essa pessoa amig@ ou conhecid@. Pouco mais 
de um terço (35%) declarou ser essa pessoa membro de sua família ou parente.  

O Gráfico 11 ilustra os principais motivos apontados pel@s brasileir@s para escolher o 
Reino Unido como país de destino. Verifica-se que o maior contingente d@s pesquisads@s 
(39.3%) reportou motivos relacionados à aventura/língua/cultura/qualidade de vida para 
optar. O segundo motivo mais frequentemente citado foi acompanhar/unir-se à família 
(13.1%), seguido de acompanhar/unir-se ao cônjuge/casar-se (10.4%). Somando-se à essas 
parcelas o contigente d@s que reportaram conhecer alguém que já residia no Reino Unido 
(8.9%), pode-se afimar que quase um terço d@s pesquisad@s (32.4%) já tinha algum tipo de 
relação mais estreita com o Reino Unido antes de emigrarem. Outros motivos que 
suscitaram a imigração foram oportunidades de trabalho (9.5%) e de estudo (8.9%).  

 

Gráfico 11 – Porquê o Reino Unido? 

 

 

Dentre a categoria outro motivo, apontado por quase um de cada dez pesquisad@s (9.9%), 
destacam-se facilidade de obter visto, a moeda (libra) e posse de cidadania europeia 
(sobretudo a italiana).  
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5.4 Situação Imigratória 
As leis de imigração no Reino Unido têm mudado constantemente ao longo da última 
década com o intuito de enrijecer o controle imigratório de estrangeiros oriundos de países 
que não pertencem à Comunidade Europeia. Tais mudanças tem dado origem a uma vasta 
gama de tipos de visos que, por sua vez, produzem complexas e variadas situações 
imigratórias. Contudo, apenas uma pequena proporção de tais vistos se aplica ao caso da 
maioria d@s brasileir@s que são admitid@s ao Reino Unido.  
 
O Gráfico 12 ilustra os diferentes tipos de vistos obtidos ou documentos utilizados pel@s 
brasileir@s no momento de admissão ao Reino Unido. Observa-se que o maior contingente 
da amostragem corresponde a brasileir@s que afirmaram possuir um passporte europeu (D) 
obtido por descendência (ancestralidade), que perfazem quase um terço (32%) de tod@s 
@s pesquisad@s. A esse grupo seguem-se @s brasileir@s que reportaram ter obtido visto 
de turista (22%), assim como @s brasileir@s que foram admitid@s com o visto de estudante 
(22%). Representando uma proporção já bem reduzida são @s brasileir@s que foram 
admitid@s com um visto de trabalho/residência (12%). Menores ainda são as parcelas d@s 
que reportaram terem utilizado um passaporte europeu por razão de união (U) com pessoa 
de origem europeia (5%), @s admitid@s com visto de tempo indefinido (3%), e ainda, @s 
que reportaram outro tipo de situação imigratória ao serem admitid@s ao Reino Unido. 
Vale ressaltar que o passaporte europeu confere ao portador uma série de direitos no 
âmbito da Comunidade Europeia, tais como livre trânsito pelos países membros, assim 
como permissão irrestrita ao trabalho e à residência, enquanto que os vistos impõem 
diferentes tipos de restrições temporais, assim como relativas à permissão para trabalhar, 
acessar benefícios estatais e residir no Reino Unido.  
 

Gráfico 12 – Situação Imigratória na Admissão ao Reino Unido 
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É de se esperar que qualquer situação imigratória mude ao longo do tempo, sobretudo em 
um contexto de mudanças nas próprias leis de imigração do próprio país receptor, conforme 
observado anteriormente. O Gráfico 13 ilustra a situação imigratória d@s brasileir@s, 
conforme reportada no momento da realização da pesquisa.  
 

Gráfico 13 – Situação Imigratória Atual no Reino Unido 

 
 

 
Conforme pode-se observar no Gráfico 13, @s brasileir@s que reportaram possuir 
passaporte europeu por descendência (D) perfazem o maior contingente da amostragem, 
correspondente a pouco mais de um terço (34%). A esse grupo seguem @s brasileir@s que 
reportaram possuir um passaporte europeu (U) por união (22%). Proporções semelhantes 
de brasileir@s reportaram possuir o visto de tempo indefinido (11%) e o visto de 
trabalho/residência (11% em cada caso). E, já em proporções menores, observam-se os 
grupos de brasileir@s que à época do estudo possuíam o visto de estudante (8%), @s que 
declararam terem obtido cidadania britânica por tempo de permanência no país (5%) e @s 
que possuíam um visto de turista (1%). Uma pequena minoria declarou estar vivendo no 
país sem visto (5%), e ainda outro grupo reduzido reportou outro tipo de situação 
imigratória (4%).  

O Gráfico 14 compara os dados relativos à situação imigratória d@s pesquisad@s no 
momento da admissão ao Reino Unido (referida como Entrada), com os dados da situação 
imigratória no momento da realização do estudo (referida como Situação Atual) para 
auxiliar a visualização das principais mudanças e na situação imigratória.  
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Gráfico 14 – Situação Imigratória – Admissão e Período do Estudo 

 

O Gráfico 14 apresenta pouca mudança em relação ao contingente d@s que declararam 
possuir passaporte europeu (D) por razão de descendência nos dois períodos enfocados 
(próximos de um terço da amostragem em cada período). Igualmente, houve pouca 
variação na proporção d@s que haviam reportado possuir o visto de trabalho/residência 
(cerca de um de cada dez pesquisad@s) tanto na admissão ao Reino Unido quanto durante 
o período do estudo. O mesmo se aplica ao caso dos que reportaram um outro tipo de 
situação imigratória nos dois períodos (3-4%).  

O restante dos dados, porém, apontam para mudanças, algumas bastante marcadas. Desse 
modo, verifica-se o surgimento d@s que declararam estarem no país sem visto (5%), assim 
como aquel@s que reportaram ter obtido um visto de cidadania britânica (P) por tempo de 
permanência (5%). Essas parcelas são bastante pequenas e diferem de estudos anteriores 
que indicaram a porcentagem de brasileir@s em situação irregular ser de 38% de seus 
participantes (McIlwaine, Cock & Linneker 2011)4.Dentre as mudanças mais marcantes, 
destacam-se um aumento importante em dois contingentes. Observa-se o crescimento do 
contingente d@s que reportaram ter obtido o passaporte europeu (U) por razão de união 

                                                           
4 Exemplos de como a vida desses brasileir@s é afetada por suas condições de imigração irregular podem ser 

acessados nos estudos realizados por Bloch, Sigona & Zetter (2009) e Sigona & Hughes (2012). 

 



23 
 

(uma diferença de 17 pontos percentuais), assim como o d@s que reportaram possuir o 
visto de tempo indefinido (uma diferença de 8 pontos percentuais). Já em termos de 
mudança no sentido de redução das parcelas da amostragem, observa-se o decréscimo na 
parcela d@s que reportaram possuir o visto de turista (uma diferença de 21 pontos 
percentuais), assim como a diminuição da proporção d@s que possuíam o visto de 
estudante (uma diferença de 14 pontos percentuais). Conforme observado por Evans et al 
(2011) e Souza & Evans (2015), as mudanças na situação imigratória ao longo do tempo 
podem traduzir um esforço pel@s brasileir@s de buscar alternativas que propiciem a 
permanência no Reino Unido sob condições menos restritivas, como é o caso, por exemplo, 
da posse do passaporte europeu.  

6. No Reino Unido 

6.1 Residência no Reino Unido 
Em termos do tempo de permanência, o estudo revelou que a maioria d@s brasileir@s já 
residia no Reino Unido por vários anos. Conforme se pode observar no Gráfico 15, quase 
dois terços d@s pesquisad@s (64%) residiam no país há mais de cinco anos na época do 
estudo. Destes a maior parcela é a de brasileir@s que residiam no Reino Unido entre 5 e 10 
anos (35%), seguida do grupo d@s que residiam entre 10 e 20 anos (24%). D@s que 
residiam por menos tempo no Reino Unido, destacam-se @s que residiam entre 1 e 5 anos, 
constituindo o segundo maior contigente da amostragem (27%). As menores parcelas foram 
as d@s que haviam chegado ao Reino Unido nos últimos doze meses (7%), e @s que aí 
residiam há mais de 20 anos (5%).  
 

Gráfico 15 – Tempo de Residência 

 

Em termos da localização do domícilio segundo os países que compõem o Reino Unido, o 
Gráfico 16 mostra que a absoluta maioria d@s brasileir@s pesquisad@s residia na Inglaterra 
(94.8%), embora a maior parcela destes residisse na capital londrina (68.8%). Os chamados 
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home counties (condados que circundam Londres mas não fazem parte da área 
metropolitana da capital) abrigavam 10.7% dos brasileir@s, e outros 15.3% residiam em 
outras partes da Inglaterra. Uma proporção bem menor d@s brasileir@s declarou residir no 
País de Gales (.9%), e outra menor ainda residia na Irlanda do Norte (.3%). 

Ressalta-se que esses dados correspondem muito proximamente aos dados obtidos pelo 
último Censo britânico (2011), conforme foi visto anteriormente (seção 3 acima). Por um 
lado, esses resultados demonstram que Londres exerce um forte poder de atração a 
imigrantes, por reunir uma infrastrutura urbana bastante desenvolvida (habitação e 
transporte), assim como a oferta de inúmeros serviços (saúde, comércio, entretenimento, 
educação, cultura). Por outro lado, porém, os dados indicam uma certa dispersão da 
população brasileira, ainda que incipiente, em direção ao interior, tanto pelos arredores de 
Londres, quanto para condados mais distantes.  

 O Mapa 2 mostra a distribuição d@s brasileir@s pesquisad@s segundo o bairro de 
domicílio em Londres. Os dados do estudo mostram que @s brasileir@s estavam 
distribuídos por toda a cidade, embora alguns bairros e distritos sejam conhecidos por 
abrigar importantes contingentes de brasileir@s como, por exemplo, o bairro de Brent, no 
noroeste da capital, o distrito de Bayswater, no centro, e o distrito de Stockwell, no sul da 
cidade.  

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Domicílio no Reino Unido 
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Conforme mostra o Mapa 2, os bairros que compõem o cinturão interno de Londres (Inner 
London) abrigam, em agregado, as maiores concentrações de brasileir@s residentes na 
capital, nomeadamente: Westminster, Camden, Islington, Hackney, Tower Hamlets, 
Southwark, Lewisham, Lambeth, Wandsworth, Hammersmith and Fullham, e Kensington 
and Chelsea.  

O estudo examinou também a situação domiciliar d@s brasileir@s pesquisad@s. Conforme 
demonstra o Gráfico 17, quase dois terços d@s brasileir@s (65%) residiam com cônjuge ou 
companheir@. Verifica-se também que a segunda maior parcela da amostragem é 
constituída d@s que declararam residir com amig@ ou conhecid@ (12%). A esses seguem-
se @s que reportaram viver sozinh@ (10%), seguidos d@s que moravam com parentes 
(8%). Uma pequena parcela reportou outro tipo de arranjo domiciliar (6%). Dado ser comum 
@s brasileir@s (assim como muitos outros grupos imigrantes e não-imigrantes em Londres) 
dividir moradia com outras pessoas, normalmente seus compatriotas, tanto porque essa 
estratégia facilita o acesso à moradia, quanto porque ajuda a reduzir os custos (aluguel e 
contas), o estudo indagou aos participantes se dividiam a moradia com outr@s brasileir@s 
(ou seja, pessoas que não integravam sua unidade familiar). Mais de dois terços (67%) d@s 
pesquisad@s reportou não dividir moradia com outr@s brasileir@s. Quase um quarto (23%) 
d@s pesquisad@s, porém, vivia nessa situação, e um de cada dez (10%) declarou morar 
sozinh@.  

Mapa 2: Residência em Londres por Bairros 
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Gráfico 17 – Estrutura Domiciliar 

 

 

6.2 Vida Econômica 
O estudo indagou sobre a atividades exercidas pel@s brasileir@s no Brasil antes de 
emigrarem. O Gráfico 18 reúne essas atividades. Conforme se verifica, quase dois terços 
d@s pesquisad@s (68%) havia trabalhado antes de deixarem o Brasil, seguidos de pouco 
mais de um quarto (26%) que declarou ser estudante. O restante d@s pequisad@s, 
comprendendo uma parcela muito pequena da amostragem, configurava @s que se 
declararam desempregad@s (3%), as que se definiram como donas-de-casa (1%), e @s que 
relataram atividades classificadas como outra (2%).  
 

Gráfico 18 – Última Atividade no Brasil 
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Várias foram as atividades mencionadas pel@s brasileir@s como sendo a última atividade 
remunerada que exerceram no Brasil antes de emigrarem. O Gráfico 19 reúne as respostas 
obtidas segundo os setores. Observa-se no Gráfico 19 que o setor de 
negócios/administração5 foi responsável pela maior parcela da amostragem, constituindo 
pouco mais de um terço de tod@s @s pesquisad@s (36%). A segunda maior proporção d@s 
pesquisad@s (22%) reportou exercer atividades ligadas ao setor de serviços ao consumidor6, 
sendo a terceira maior parcela constituida pel@s pesquisad@s que trabalhavam em 
atividades relacionadas ao setor de educação (14.7%). As atividades menos citadas 
referiam-se ao setores de saúde (5.3%), hotel/restaurante/bar (3.2%), transporte e 
segurança (1.5%), e construção (1.1%). Ressalta-se porém que uma importante parcela d@s 
pesquisad@s (15%) reportou exercer atividades em outro setor. Pouc@s foram @s que não 
declaram a atividade que exerciam antes de deixarem o Brasil (1.1%).  

Gráfico 19 – Última Atividade no Brasil por Setor 

 

 

                                                           
5
 Englobam-se nesse setor vasta gama de ocupações, incluindo: secretári@ executiv@; gerente; relações 

públicas; analista; empresári@; publicitári@; bancári@; auditor(a); engenheir@; contabilista, técnic@; 
comerciante; advogad@; etc. 

6
 Reúnem-se nesse setor um sem número de ocupações/atividades, incluindo: cabelereir@; agente imobiliário; 

atendimento ao cliente; caixa; assistente de loja; recepcionista; funcionári@ públic@; vendedor(a); esteticista; 
secretári@; assistente; auxiliar administrativo; etc. 
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O estudo indagou também sobre as atividades que @s brasileir@s exerciam no Reino Unido 
durante o período de realização do estudo. Conforme mostra o Gráfico 20, pouco mais da 
metade de tod@s @s pesquisad@s dedicavam-se integralmente a uma atividade 
remunerada. Observa-se também que quase um quarto (22%) d@s brasileir@s trabalhava e 
estudava. Uma minoria (14%) declarou não exercer atividade remunerada alguma, e outro 
grupo minoritário (12%) declarou dedicar-se integralmente aos estudos.  

Gráfico 20 – Principal Atividade Atual 

 

As atividades remuneradas que @s brasileir@s reportaram exercer no Reino Unido à época 
do estudo foram reunidas em setores, conforme mostra o Gráfico 21.  

Observa-se no Gráfico 21 que quase um quarto d@s pesquisad@s (24.1%) reportou exercer 
atividades ligadas ao setor de negócios/administração, representando a maior parcela da 
amostragem. A essa, seguem-se parcelas menores mas bastante próximas, compreendendo 
@s brasileir@s que reportaram prestar serviços ao consumidor (12.2%), @s que 
trabalhavam em atividades de limpeza (11.9%) e @s que trabalhavam no setor de 
hotel/restaurante/bar (11.3%). Grupos menores também reportaram exercer atividades nos 
setores de educação (8.5%), saúde (7.4%) e construção (2.3%). Uma minoria (3.7%) não 
declarou a atividade que exercia, mas uma proporção importante (12.1%) reportou exercer 
atividades em outro setor.  
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Gráfico 21- Atual Atividade no Reino Unido por Setor 

 

O Gráfico 22 revela que  boa parte d@s pesquisad@s que trabalhava no Reino Unido 
durante o período do estudo havia obtido o último emprego por meio de 
amig@s/conhecid@s (28.5%). A internet é também uma importante via de acesso a 
emprego, citada por 9.1% d@s pesquisad@s. Outras via de acesso a trabalho mencionadas 
foram agência (7%) e também revista/jornais brasileir@s (0.7%). Ressalta-se porém que 
uma expressiva parcela d@s pequisad@s reportou ter utilizado outro caminho para 
conseguir emprego (26.6%).  

Gráfico 22 – Como Obteve Atual Emprego 
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D@s pesquisad@s que declararam estar trabalhando e estudando no Reino Unido à época 
do estudo (N= 156), 41.6% reportaram ser estudantes de graduação, enquanto 30.7% eram 
estudantes de pós-graduação, e 27.5% eram estudantes de curso de inglês. Ainda, d@s 
pesquisad@s que declararam não estar trabalhando durante o período do estudo (N=99), a 
grande maioria (77%) era dependente d@ cônjuge/companheir@. Outros grupos 
declararam depender de renda advinda do Brasil (1.1%) ou de bolsa de estudo (.3%), ou 
ainda depender de outra fonte de renda (1.9%).  

O Gráfico 23 ilustra a jornada de trabalho semanal d@s brasileir@s pesquisad@s. Observa-
se que mais de um terço (39.8%) reportou trabalhar entre 31 e 40 horas semanais, 
representando a maior parcela da amostragem. O segundo grupo mais numeroso, 
constituindo pouco mais de um quarto da amostragem (27.1%), foi o d@s que declararam 
trabalhar entre 41 e 60 horas na semana. Os dois outros grupos, representando parcelas 
similares, reportaram trabalhar entre 21 e 30 horas semanais (16.9%), ou até 20 horas por 
semana (15.9%).  

Gráfico 23 – Jornada de Trabalho 

 

 

6.3 Saúde 
O estudo indagou aos pesquisad@s à quem recorriam quando necessitavam de assistência 
médica no Reino Unido. O Gráfico 24 mostra as respostas obtidas. Observa-se que a grande 
maioria (89%) reportou recorrer diretamente ao serviço público do Sistema Nacional de 
Sáude britânico (NHS). Uma minoria de brasileir@s reportou recorrer a diretamente a 
serviços de saúde privados (5%), enquanto outr@s buscavam socorro primeiramente junto 
à família (1.7%) e amig@s (1.9%), ou recorriam ainda à outras formas de auxílio (2.4%).  
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O dados do estudo revelaram também que a vasta maioria (93.8%) d@s brasileir@s que 
tinham experiência de trabalho no Reino Unido (N=647) reportou nunca haver sofrido um 
acidente no local de trabalho.  

6.4 Vida Social 
Um dos temas abordados pelo estudo foi a vida social d@os brasieir@s residentes no Reino 
Unido. O estudo indagou aos pesquisad@s com quem preferiam se relacionar no âmbito da 
vida social. Quase metade d@s participantes reportou não ter preferência quanto a se 
relacionar com brasileir@s ou não-brasileir@s (46%). Porém, acima de um terço (34%) 
declarou preferir relacionar-se somente com não-brasileir@s, ao passo que um quinto (20%) 
reportou preferir relacionar-se apenas com brasileir@s. 
 
O Gráfico 25 reúne as atividades sociais reportadas pel@s brasileir@s, os grupos com quem 
relacionavam-se socialmente, e ainda, o tipo de eventos e o público à que se dirigiam. 
Conforme se pode observar, na maior parte dos casos, é maior a proporção d@s 
pesquisad@s que declarou se relacionar com não-brasileir@s ou participar de atividades 
não-direcionadas a brasileir@s do que a dos que se relacionavam com brasileir@s ou 
atividades dirigidas à não-brasileir@s. Assim mais brasileir@s reportaram o hábito de 
frequentar cafés/bares/restaurantes (81% contra 46%), ir ao teatro/museu/cinema (71% 
contra 28%), ir a shows (59% contra 37%), e praticar esporte (45% contra 23%) em 
ambientes não-brasileir@s. Contudo, mais brasileir@s reportaram participar de atividade 
religiosa dirigida à brasileir@s (25% contra 22%), assim como se reunir em casa de 
brasileir@s (66% contra 60%).  
 

Gráfico 24 – Assistência Médica 
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Gráfico 25 – Vida Social 

 

 

6.5 Dificuldades no Quotidiano  
Os resultados do estudo revelaram que muit@s d@s brasileir@s se deparavam com 
dificuldades no seu dia-a-dia no Reino Unido. O Gráfico 26 registra até três dificuldades 
apontadas pel@s pesquisad@s.  
 
Verifica-se no Gráfico 26 que o custo de vida foi citado como a principal dificuldade 
enfrentada pel@s brasileir@s no dia-à-dia (mencionado por 50% da amostragem). A solidão 
foi a segunda dificuldade mais mencionada (28% d@s pesquisad@s), seguida de problemas 
com a língua (26%), a moradia (25%) e também a dificuldade de integração à sociedade 
britânica (23%). As dificuldades menos mencionadas foram o desemprego (7%), acesso à 
serviços públicos (saúde, por exemplo), e também discriminação (4%) e situação imigratória 
(3%). Vale salientar que 14% d@s pesquisad@s identificou outras dificuldades além das 
citadas, destacando-se dentre essas a saudade da família e amig@s e o clima.  
 
Verifica-se no Gráfico 26 que o custo de vida foi citado como a principal dificuldade 
enfrentada pel@s brasileir@s no dia-à-dia (mencionado por 50% da amostragem). A solidão 
foi a segunda dificuldade mais mencionada (28% d@s pesquisad@s), seguida de problemas 
com a língua (26%), a moradia (25%) e também a dificuldade de integração à sociedade 
britânica (23%). As dificuldades menos mencionadas foram o desemprego (7%), acesso à 
serviços públicos (saúde, por exemplo), e também discriminação (4%) e situação imigratória 
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(3%). Vale salientar que 14% d@s pesquisad@s identificou outras dificuldades além das 
citadas, destacando-se dentre essas a saudade da família e amig@s e o clima.  

 

Gráfico 26 – Principais Dificuldades no Quotidiano 

 

 

 
7. Relações com o Brasil: presente e futuro 
O estudo indagou d@s brasileir@s pesquisad@s questões ligadas às suas relações com o 
Brasil, como, por exemplo, a frequência com que se comunicam com a família e amig@s na 
terra natal, e de que forma realizam essa comunicação.  
 
O Gráfico 27 mostra os meios utilizados pel@s brasileir@s que declararam se comunicar 
com a família imediata no Brasil (pais, avós, irmãos e irmãs). Conforme se vê, quase metade 
(47.6%) de tod@s @s brasileir@s utilizavam o sistema Skype para se comunicar com a 
família imediata no Brasil. O segundo meio mais utilizado foi telefone, citado por pouco 
menos de um terço (31.7%) dos pesquisad@s, seguido da rede social Facebook, mencionado 
por pouco mais de dez em cada um d@s pesquisad@s (12%). Muito menos utilizado na 
comunicação foi e-mail (2.4%), e também qualquer outro meio (1.4%). O Gráfico 27 ilustra 
também a frequência de comunicação d@s pesquisad@s com sua família imediata no Brasil. 
Observa-se que mais da metade (56%) d@s brasileir@s mantinha comunicação semanal 
com sua família, enquanto um terço mantinha comunicação diária (28.3%). Uma minoria 
(9.4%) se comunicava com sua família apenas mensalmente.  
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Gráfico 27 – Forma e Frequência de Contato com Família Imediata 

 

 
 

Já o Gráfico 28 ilustra os meios utilizados pel@s brasileir@s para se comunicar com outros 
parentes (prim@s, ti@s) e amig@s no Brasil. Conforme observa-se, o sistema Skype foi o 
mais mencionado (61.7%), representando pouco menos de dois terços de brasileir@s na 
amostragem. O telefone foi mencionado por pouco mais de dois quintos d@s pesquisad@s 
(21.7%), seguido da rede social Facebook (7.6%). O meio menos utilizado foi e-mail (1.6%), 
mas nota-se também uma minoria que citou outro meio de comunicação (7.4%). O Gráfico 
28 ilustra também a frequência dessa comunicação, revelando que pouco mais da metade 
d@s pesquisad@s (52.6%) comunicava-se semanalmente com parentes e amig@s no Brasil. 
Mais de um quarto da amostragem (26.4%) reportou se comunicar diariamente, enquanto 
pouco mais de dois quintos (20.9%) reportaram comunicar-se apenas mensalmente.  
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Gráfico 28 – Forma e Frequência de Contato com Parentes e Amig@s 

 

 

Uma outra forma de relação que imigrantes sabidamente mantém com o país natal é por 
meio de remessa de dinheiro para familiares, parentes, amig@s e conhecid@. Estudos 
anteriores sobre brasileir@s (por exemplo, Evans et al 2011), notam que tais remessas se 
destinam a vários usos, como por exemplo compra da casa própria, financiamento da 
educação de filh@s, pagamento de plano de sáude para familiares, abertura de negócios, e 
compra de carro e outros bens de consumo. Porém, os dados deste estudo revelaram, que 
apenas uma minoria, de pouco mais de um quarto d@s pesquisad@s, fazia remessa de 
dinheiro ao Brasil.  
 
Quanto ao futuro, pouco mais de um terço d@s brasileir@s pesquisad@s afirmou ter a 
intenção de voltar a residir no Brasil e pouco menos de um terço declarou não pretender 
voltar a morar no Brasil. Contudo, a maior parcela d@s pesquisad@s (37%) mostrou-se 
indecisa quanto a planos para voltar para o Brasil para se fixar permanentemente.  
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8. Resumo  

O estudo do GEB aqui reportado obteve a participação de 700 brasileir@s residentes no 
Reino Unido. Dess@s, quase dois terços eram mulheres, à razão 2:1 em relação aos homens, 
resultado similar à proporção obtida em estudo anterior (Evans et al 2011).  

O estudo do GEB sobre brasileir@s no Reino Unido revelou também uma correspondência 
bastante próxima entre distribuição geográfica do domícilio d@s pesquisad@s e a d@s 
brasileir@s que participaram do último censo britânico, realizado em 2011. Desse modo, em 
ambas as pesquisas, a absoluta maioria d@s pesquisad@s residia na Inglaterra, e desses, a 
maior parcela residia em Londres. Ademais, @s brasileir@s encontram-se dispers@s pelos 
vários bairros da capital londrina, embora encontrem-se concentrações importantes em 
bairros que compõem o cinturão interno da cidade.  

Quase metade d@s brasileir@s na amostragem tinha idade entre 30 e 39 anos, e cerca de 
três quartos de tod@s @s pesquisad@s haviam cursado a universidade no Brasil. Mais de 
três quartos d@s participantes eram oriundos das regiões sul e sudeste, evidenciando, mais 
uma vez (cf Evans et al 2011), a importância dessas regiões como pólos de emigração. Cerca 
de dois terços d@s brasileir@s reportou estar casad@ ou convivendo com alguém. Pouco 
menos da metade d@s brasileir@s (dois quintos) declarou ter filh@s, e mais da metade 
d@s filh@s residiam com o pai e a mãe no Reino Unido.  

Os dados relativos aos motivos que suscitaram a saída do Brasil (emigração) revelam que 
cerca de um terço d@s pesquisad@s deixou o Brasil com o objetivo amplo de adquirir uma 
experiência de vida. Porém, parcelas próximas de brasileir@s (18%-16%) declararam ter 
deixado o Brasil com um objetivo específico, como ganhar dinheiro e voltar ao Brasil, ou 
estudar, ou ainda por motivos outros, como acompanhar ou unir-se à família. Mais de dois 
terços d@s pesquisad@s não havia residido fora do Brasil anteriormente e quase três 
quartos haviam optado pelo Reino Unido como o primeiro país de destino (imigração). 
Quase dois quintos d@s participantes declararam ter escolhido o Reino Unido para uma 
experiência relacionada à língua, cultura ou qualidade de vida. Cerca de um terço d@s 
brasileir@s já tinha alguma conexão com o Reino Unido antes de emigrarem (unir-se a 
família ou cônjuge), e oportunidades de trabalho e estudo atraíram quase um quinto d@s 
pesquisad@s.  

O estudo mostrou também algumas mudanças marcadas na situação imigratória, sobretudo 
o crescimento do contingente d@s que reportaram ter obtido o passaporte europeu por 
razão de união e @s que adquiriram visto por tempo indefinido. Cerca de dois terços 
residiam no país por mais de cinco anos.  

Em termos de atividade econômica, mais de dois terços d@s brasileir@ trabalhavam antes 
de deixar o Brasil, enquanto um quarto eram estudantes. Já no Reino Unido, pouco mais da 
metade d@s brasileir@s dedicavam-se integralmente a uma atividade remunerada, ao 
passo que pouco mais de um quinto estudava e trabalhava. Assim, em agregado, quase três 
quartos d@s brasileir@s exerciam uma atividade econômica remunerada, dentre uma vasta 
gama de atividades, desde as mais elementares às mais qualificadas e em diversos setores 
da economia.  
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A vasta maioria d@s brasileir@s reportou recorrer diretamente ao sistema britânico de 
saúde pública no evento de uma emergência. Dentre as principais dificuldades enfrentadas 
pel@s brasileir@s no cotidiano, destaca-se o custo de vida, a mais mencionada, seguida da 
solidão, dificuldades com o idioma, a moradia e integração à sociedade britânica.  

O estudo revelou também que a vida social d@s pesquisad@s no Reino Unido gira 
mormente em torno de atividades direcionadas a não-brasileir@s ou praticadas em 
ambientes não-brasileir@s, sendo as principais exceções a participação em atividades 
religiosas e reuniões em casa. Quase metade d@s pesquisad@s não manifestou preferência 
por relacionar com brasileir@s ou não-brasileir@, mas um terço preferia relacionar-se 
somente com não-brasileir@s, e um quinto preferia relacionar-se apenas com brasileir@s.  

A grandemaioria d@s brasileir@s mantém contato frequente (diário/semanal) com família e 
amig@s no Brasil, sendo o Skype o meio mais utilizado, seguido pela comunicação por 
telefone. Apenas uma minoria, embora importante (cerca de um quarto d@s pesquisad@s), 
enviava dinheiro para o Brasil.  

Finalmente, em termos de planos para o futuro, o estudo revelou um fragmentado quadro 
de intenções. Assim, cerca de um terço dos brasileir@s afirmou não ter intenção de morar 
mais no Brasil, enquanto outro terço pretendia voltar a residir no Brasil, e pouco mais de um 
terço mostrou-se indeciso quanto a voltar a viver no Brasil.  
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