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Apresentação 
 
O GEB (Grupo de Estudo Sobre Brasileiros no Reino Unido) foi formado em 2008 por pesquisadores 
interessados em pesquisar e debater questões que dizem respeito à diáspora brasileira no Reino Unido. 
Um de seus principais objetivos é promover o diálogo e intercâmbio multidisciplinar sobre as dinâmicas 
que afetam as diásporas brasileiras e suas diferentes experiências migratórias. No entender do GEB, esse 
diálogo deve ser conduzido tanto no âmbito acadêmico quanto nos espaços de interação entre 
organizações e a comunidade brasileira, no Reino Unido e em outros países. Assim, o GEB promove e 
participa de discussões com representantes de uma gama de interesses, conforme representados pela Rede 

UK de Brasileiros, a Rede de Brasileiros e Brasileiras na Europa, e da conferência Brasileiros no 

Mundo.  
 
Como parte de sua missão geral, o GEB dissemina, de várias maneiras, os trabalhos de pesquisa sobre a 
diáspora brasileira no Reino Unido. O GEB organiza seminários mensais, onde pesquisadores e 
estudantes tem a oportunidade de divulgar e discutir seus trabalhos. Outra atividade importante realizada 
pelo GEB é seu seminário anual, em que participam seus próprios integrantes ao lado de acadêmicos e 
representantes da comunidade brasileira no Reino Unido para discutir temas específicos. O GEB também 
incentiva seus integrantes a participarem de congressos, oficinas e seminários assim como a divulgarem 
seus trabalhos em publicações acadêmicas, além de disponibilizar eletronicamente um acervo de 
publicações sobre a imigração brasileira no Reino Unido e em outros países.  
 
O Comitê Executivo do GEB compõem-se dos seguintes integrantes:  
 
Doutora Ana Souza, Presidente  
Goldsmiths, University of London, a.souza@gold.ac.uk 

 
Ana formou-se em Licenciatura e Tradução (Português/Inglês) no Brasil, cursando o mestrado em Ensino 
da Língua Inglesa na Thames Valley University, Londres. Leciona EFL, ESOL e Português e é co-
fundadora da ABRIR (Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido), entidade que 
apoia o ensino da língua portuguesa no Reino Unido. É também co-fundadora do GEB, do qual é 
presidente desde 2008. Ana realiza pesquisa nas áreas de bilinguilismo, code-switching, escolas de 
línguas comunitárias, e língua e identidade.  
 
Publicações 

(2010) “O Papel da Família e de Organizações Civis no Ensino de Português para Crianças (Anglo) 

Brasileiras” in  Travessia, 66: 55-64. 
  
(2010) “Migrant Languages in a Multi-Ethnic Scenario: Brazilian Portuguese in London” in Portuguese 

Studies, 26(1): 79-93. 
  
(2010) “Language choice and identity negotiations in a Brazilian Portuguese community school” in Lytra, 
V. & Martin, P. (eds) Sites of Multilingualism: Complementary Schools in Britain Today, London: 
Trentham, 97-107. 
  
Maria das Graças Brightwell, Secretária 

Royal Holloway, University of London, gracabrightwell@hotmail.com 
 
Graça é formada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também cursou  
mestrado em Geografia. Graça trabalhou como Interpréte Comunitária (Português e Espanhol) de 1993 a 
1998 no departamento de saúde das subprefeituras de Lambeth, Southwark e Lewisham, em Londres. 
Doutoranda pelo Departamento de Geografia da Royal Holloway, University of London, Graça é 
secretária do GEB desde 2008, e Editora Assitente do Journal of Wine Research desde 2010. Seus temas 
de pesquisa abrangem alimentos, migração, cultura culinária brasileira, e identidade e pertencimento.  
 

 

 



 3 

Publicações 
(2010) “Saboreando o Brasil em Londres:  comida, imigração e identidade” in Travessia, 66: 21-31.  

(2008)“Dinda Zefa’s Brazilian beans”. Family life. The Guardian. Londres, 26 de abril.  Disponível na 
página:  http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2008/apr/26/familyandrelationships.family3; acessado 
em 15 de janeiro de 2011. 

(2008) “Transformaçoes na provisão alimentar no espaço rural. Um estudo de caso sobre famílias 
agricultoras em Praia Grande, Santa Catarina – Brasil”. X Colóquio Internacional de Geocrítica, 
Barcelona (co-autora com Clécio Azevedo da Silva). Disponível na página www.ub.edu/geocrit/-
xcol/448.htm; accessado em 15 de janeiro de 2011. 

Doutora Yara Evans, Tesoureira 
Queen Mary, University of London, y.evans@qmul.ac.uk 
 
Yara é formada em História (Unicamp), e Geografia (London Metropolitan University). Cursou o 
mestrado em Geografia (Royal Holloway, University of London), e obteve o doutorado em Geografia 
(University of Wales Aberystwyth), pesquisando conflitos ambientais em áreas protegidas no Brasil. 
Sediada na School of Geography da Queen Mary, University of London desde de 2004, participa de 
projetos de pesquisa sobre as experiências de vida e de trabalho de imigrantes em Londres, com enfoque 
nos brasileiros. É integrante do GEB desde 2009, e sua tesoureira desde 2010.  
 
Publicações                                                                                                                                                                        
Wills, J, Datta, K, Evans, Y, Herbert, J, May, J and McIlwaine, C (2010) Global Cities at Work: new 

migrant divisions of labour, London: Pluto Press.  
 
Evans, Y, Wills, J, Datta, K, Herbert, J, McIlwaine, C and May, J (2007) ‘‘Subcontracting by stealth’ in 
London’s hotels: impacts and implications for labour organising” in Just Labour: a Canadian journal of 

work and society, 10: 85-97. 
 
Evans, Y, Wills, J, Datta, K, Herbert, J, McIlwaine, C, May, J, Araújo, J O, França, A C, França, A P 
(2007), Brasileiros em Londres: relatório para a campanha De Estrangeiros a Cidadãos, Department of 
Geography, Queen Mary, University of London. 
 
Olivia Sheringham,  Eventos 

Queen Mary, University of London, o.sheringham@qmul.ac.uk 
 
Olivia é doutoranda pela School of Geography da Queen Mary, University of London. Formada em 
Línguas Modernas pela Universidade de Cambridge, Olivia cursou o mestrado em Estudos Latino 
Americanos no Institute for the Study of the Americas. Tem trabalhado como assistente de pesquisa em 
vários projetos voltados para a imigração na América Latina, incluindo um projeto recente liderado por 
Dr Cathy McIlwaine patrocinado pela City Parochial Foundation e o Latin American Women’s Rights 

Service (LAWRS). Olivia participa atualmente de um projeto de pesquisa sobre o Living Wage (Salário 

Digno), liderado pela professora catedrática Jane Wills e financiado pelo Trust for London.  
 
Publicações 
(2011) ‘Faith across borders: religion in the everyday lives of Brazilians in London and ‘back home.’ Em 
McIlwaine, C. (ed.) Cross-Border Migration among Latin Americans: European Perspectives and 

Beyond. New York: Palgrave Macmillon.  

(2010)”A Transnational Space? Transnational practices, place-based identity and the making of “home” 
among Brazilians in Gort, Ireland” em Portuguese Studies, 26(1): 60-78. 
 
(2010)”Creating Alternative Geographies: Religion, Transnationalism and Everyday life” em Geography 

Compass, 4 (11): 1678–1694. 
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(2009) “Ethnic Identity and Integration among Brazilians in Gort, Ireland” em Irish Migration Studies in 

Latin America, 7(1): 93-104. Disponível na página  www.irlandeses.org/0903sheringham.htm, acessado 
em 15 de janeiro de 2011.  
 

Cleverson de Souza, Eventos, cleverson@london.com 
Cleverson formou-se em História pelas Faculdades Integradas de Cruzeiro. Fez especialização em 
História das Relações Internacionais na UERJ e cursou mestrado em Relações Internacionais na Huron 

University, Londres. Atualmente é coordenador do Student Support Centre, projeto implementado pela 
City Gates Church que oferece suporte a estudantes estrangeiros em Londres. Cleverson participa de 
projetos sobre brasileiros em Londres desde 2002, tendo criado e administrado os curso Survive e Silver 

Service para imigrantes recém chegados. Integra o GEB desde 2009.  
 
Publicação 

(2004) ‘From a multicultural country to a cosmopolitan city: Brazilians in London.’ Dissertação de 
estrado, Relações Internacionais, Huron University. 
 

Gustavo Dias, Publicidade  

Goldsmiths, University of London, tentonidias@yahoo.com.br 
 
Mestre em Ciênciais Sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sob financiamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, e graduado em Ciências Sociais pela 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). Atualmente cursa PhD em Sociologia na Goldsmiths College, 
University of London. Coordenou em conjunto com a revista Travessia -CEMSP a elaboração do dossie 
Brasileiros em Londres publicado no nº66. Sua área de interesse compreende migração, redes migratórias 
informais e identidade. 
 
Publicações 

(2009) “O processo de fixação do migrante brasileiro em Londres: a importância das práticas cotidianas 
na elaboração de sua identidade” in Ponto Urbe revista do núcleo de antropologia urbana da USP,  
Vol.4, Disponível na página http://www.pontourbe.net/04/dias-pu-04.html;  
 
(2010) “Casa de Brasileiros em Londres: Um estudo sobre a importância da casa para os imigrantes 
brasileiros”, Travessia, 66: 45-54. 
 
Tânia Tonhati, Administradora do Blog 

 
taniatonhati@yahoo.com.br 
 
Mestre em Ciências Sociais pela Univesidade Federal de São Carlos (UFSCar) e graduada em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP). Atualmente trabalha na Casa do Brasil em 
Londres, organização não governamental (ONG) que oferece suporte aos brasileiros. Trabalha também 
como pesquisadora assistente temporária para a Univesidade de Oxford, no projeto THEMIS. Tânia é 
integrante do GEB desde 2009 e seus interesses de pesquisa são: migração, redes sociais online e o uso da 
Internet no processo imigratório.  
 
Publicação:(2010) ‘Introdução, Travessia, n. 66: 7- 8.  
 
 
 
 
 
 
Maiores informações sobre o GEB e seu trabalho estão disponíveis em 
 
www.gold.ac.uk/clcl/geb e também www.geblondon.wordpress.com 
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1. Introdução 

 
O estudo relatado aqui foi conduzido pelo GEB com a finalidade de propiciar dados que 
permitam uma melhor compreensão das experiências do viver em Londres de brasileiras e 
brasileiros.  
 
Observa-se nos últimos anos um crescente interesse pela comunidade brasileira no Reino Unido 
e sobretudo em Londres, onde se acredita estar concentrada boa parte dela. Os estudos de 
Brightwell (2010), Dias (2010), Frangella (2010) e Souza (2010), refletem, por exemplo o 
interesse por parte de acadêmicos.  
 
Brasileiras e brasileiros em Londres constituem um dos grupos que compõem a chamda nova 

imigração que tanto contribuiu para a emergência do fênomeno da superdiversidade no Reino 
Unido (VERTOVEC, 2007). A despeito da impossibilidade de se dimensionar com precisão o 
tamanho da comunidade brasileira no Reino Unido, as autoridades brasileiras estimam que entre 
150 mil e 300 mil brasileiros residam no país (MRE,2009), configurando portanto uma 
comunidade de tamanho considerável, cuja interação com a sociedade local merece uma maior 
atenção.  
 
O GEB vem, assim, por meio de seu estudo, contribuir para um melhor entendimento das 
experiências vivenciadas pelos diferentes grupos que compõem a comunidade brasileira no 
Reino Unido. Até onde se sabe, esse é apenas o segundo estudo quantitativo desss comunidade já 
realizado em Londres1, e acredita-se que seus resultados sejam indicativos da realidade vivida 
por muitos dos brasileiros e brasileiras que residem na capital britânica.  
 
2. Brasileiras e brasileiros em Londres: novo levantamento 

 
O estudo relatado aqui foi baseado em um levantamento por questionário realizado entre junho e 
setembro de 2010. O questionário foi disponibilizado em dois formatos: impresso e eletrônico. O 
modelo impresso e as urnas para sua coleta foram distribuídos em estabelecimentos comerciais, 
igrejas, e associações e instituições que servem a comunidade brasileira na capital londrina, tanto 
no centro como em distritos nos bairros onde estão presentes concentrações numerosas de 
brasileiros (por exemplo Willesden, Harlesden, e Seven Sisters). Via de regra, o questionário 
impresso foi preenchido diretamente pelo participante . Contudo, uma exceção foi a ocasião em 
que integrantes do GEB administraram o questionário face a face, durante o Brazilian Day, um 
evento cultural anual que reuniu milhares de brasileiros. Já o questionário eletrônico esteve 
disponível em página da internet de livre acesso. O estudo esteve aberto à participação de 
brasileiras e brasileiros adultos residentes em Londres.  
 
No total, o levantamento produziu uma amostragrem de 553 questionários, sendo 294 (53%) 
impressos e 259 (47%) em formato eletrônico2. Oportunamente, os dados foram submetidos à 
análise estatística para se verificar a existência de diferenças significativas3 nas relações entre as 
diferentes variáveis (por exemplo, idade e gênero).  
 
 
                                                
1Evans et al (2007) conduziram o primeiro estudo quantitativo, baseado em uma amostragem de 423 questionários.  
2 O programa Bristol Online Surveys foi utilizado para desenvolver e disponibilizar a versão eletrônica do 
questionário. O link de acesso ao questionário eletrônico foi circulado na internet para várias redes sociais e grupos 
de discussão envolvendo brasileiros em Londres.  
3 Estatisticamente, um resultado é considerado significativo se for improvável que tenha ocorrido por acaso. Um 
nível de significância baixo (nível-p, normalmente 0,05 ou 5% ) sugere que a relação observada entre as variáveis na 
amostragem constitui um indicador confiável da relação entre essas mesmas variáveis na população. 
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3. Dados demográficos: brasileiras e brasileiros em Londres 
 
Em termos de genêro, verificou-se a maior participação de mulheres na pesquisa. Assim, 61% da 
amostragem eram mulheres, e 39% eram homens. Tal resultado se reproduz também em termos 
da participação segundo o formato do questionário. Assim, mais mulheres (59%) responderam o 
questionário impresso do que homens (41%), e também mais mulheres (63%) responderam o 
questionário eletrônico do que homens (37%). Contudo, a diferenças encontradas quanto à 
participação segundo o gênero e também quanto ao formato do questionário não são 
estatisticamente significativas.  
 
Quanto à idade, conforme se observa no gráfico 1,mais de dois terços dos brasileiros pesquisados 
tinham entre 25 e 39 anos de idade. A idade média registrada para toda a amostragem foi de 32,9 
anos, enquanto a mediana4 foi de 32 anos. 
 
Gráfico 1 
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O levantamento não revelou diferenças importantes na distribuição etária entre homens e 
mulheres. Como pode ser visto no gráfico 2, os homens predominaram na faixa de 18 a 24 anos, 
porém a diferença em relação à proporção das mulheres é relativamente pequena.  
 
Nas faixas etárias 25-39 anos e 40-49 anos praticamente não houve diferença entre as proporções 
de homens e mulheres. Observa-se uma diferença nas proporções dos dois gêneros na faixa etária 
50 anos e acima, com maior presença das mulheres, embora tal diferença seja desprezível. A 
idade média dos homens foi de 32,5 anos, sendo a das mulheres de 33,2 anos. A mediana foi de 
32 anos tanto para homens quanto para as mulheres. Do mesmo modo, não houve diferenças 
importantes na distribuição das faixas etárias segundo o formato do questionário utilizado, 
conforme se observa no gráfico 3.  
 
 
 
 

                                                
4 A mediana constitui uma medida estatística, correspondente ao valor que, em uma listagem dos dados numéricos 
examinados, encontra-se exatamente no centro da listagem. A mediana é comumente utilizada por representar uma 
medida mais acurada dos dados númericos examinados do que, por exemplo, a média.  
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Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Quanto à origem no Brasil, a amostragem revelou que os brasileiros eram provenientes de 20 das 
27 unidades federativas do país, salientando, desse modo, a diversidade de áreas de emigração. 
Contudo, estados da região sul e sudeste do país contribuíram com os maiores contingentes, 
conforme se vê no Mapa 1. Dentre estes, destaca-se o estado de São Paulo, responsável pela 
maior parcela da amostragem, quase um terço do total (32,7%). Tal parcela corresponde a mais 
do que o dobro do contingente oriundo dos estados responsáveis pelas outras principais parcelas: 
Minas Gerais (13,6%) e Paraná (13,3%). Outros dois estados também contribuíram com parcelas 
importantes: Rio Grande do Sul (8,9%) e Rio de Janeiro (7,8%). Portanto, o sudeste evidencia-se 
como pólo de emigração dentre as regiões do país, constituindo a região de origem de mais da 
metade das brasileiras e dos brasileiros pesquisados (56%).  
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Esse padrão regional também se repete em termos da origem segundo o gênero. Assim, 55% das 
mulheres e 60% dos homens eram provenientes da região sudeste, ao passo que 24% dos homens 
e 28% das mulheres eram originários da região sul.  
  
 Mapa 1 – Estados de Origem no Brasil 

           

 
4. Nível educacional de brasileiras e brasileiros em Londres 

 
Os resultados mostram que a grande maioria das brasileiras e dos brasileiros em Londres havia 
alcançado um alto nível educacional ao deixar o Brasil. Quase três quartos dos pesquisados 
(73%) cursaram o ensino superior, sendo de 53% a parcela dos que concluíram o curso de 
graduação e 20% a proporção dos que não chegaram a obter o diploma. Quase um quarto 
(23,6%) da amostragem declarou ter cursado o segundo grau, tendo a grande maioria conseguido 
a conclusão, enquanto apenas uma pequena minoria (3,6%) declarou ter cursado somente o 
primeiro grau.  
 
Não houve grandes diferenças no nível educacional quanto ao gênero. Assim, quase três quartos 
dos homens haviam cursado o ensino superior sendo 51% os que terminaram o curso de 
graduação e 23% os que não o concluíram. Igualmente, cerca de 72% das mulheres haviam 
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ingressado na faculdade, sendo que 55% delas concluíram a graduação, e 17% não obtiveram o 
diploma.  
 

 Houve, porém, diferenças estatisticamente significativas entre os que responderam o 
questionário impresso e os que responderam o questionário eletrônico no que tange ao nível 
educacional. Conforme mostra o Gráfico 4, dos brasileiros que cursaram o ensino superior, uma 
alta proporção respondeu o questionário eletrônico comparada à proporção dos que responderam 
o questionário impresso (uma diferença de 27 pontos percentuais). Quanto aos que cursaram até 
o segundo grau, uma alta proporção respondeu o questionário impresso comparada à parcela dos 
que responderam o questionário eletrônico (uma diferença de 22 pontos percentuais).  
  
Gráfico 4 
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Os resultados do levantamento revelaram também uma ampla gama de disciplinas cursadas no 
ensino superior, evidenciando um perfil universitário bastante diversificado. Cerca de 60 cursos 
de graduação foram citados, tais como Análise de Sistemas, Biomedicina, Comércio Exterior, 
Desenho Industrial, Economia, Fonoaudiologia, Hotelaria, Informática, Literatura, Medicina, 
Nutrição, Odontologia, Política, Química, Relações Exteriores, e Teatro. O gráfico 5 mostra os 
cursos mais frequentemente citados. 
 
  Gráfico 5 
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5. Porque  brasileiras e brasileiros vêm a  Londres 

  
Os participantes do levantamento apresentaram variados motivos para dispender um período de 
suas vidas em Londres. Dentre os mencionando notam-se: acompanhar a família, melhor lugar 

para viver, fugir da violência urbana no Brasil, curiosidade, cultura e história, casei-me com 

cidadão britânico, já tinha amigos aqui, não precisava de visto prévio, qualidade do ensino, boa 

base pra se conhecer a Europa, e porque o Brasil não funciona e eu não tenho tempo pra 

esperar! O gráfico 6 mostra os motivos mais mencionados.  
 
Gráfico 6 
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Conforme se verifica no gráfico 6, quatro principais motivos para a vinda a Londres foram 
sintetizados da gama de respostas oferecidas. Quase um terço dos pesquisados veio a Londres 
com a intenção de estudar, compreendendo assim a maior parcela de todas as razões 
apresentadas. Mais de um quarto dos pesquisados apontou trabalhar e estudar como a principal 
razão, correspondendo à segunda maior proporção da amostragem. Outra importante parcela das 
razões indicadas para a vinda a Londres foi trabalhar, representando pouco menos de um quarto 
das razões. Ainda, cerca de 21% dos pesquisados mudaram-se para Londres permanentemente.  
 
Conforme ilustram os dados no gráfico 7, houve algumas diferenças entre os que responderam o 
questionário impresso e os que preencheram o questionário eletrônico quanto as razões para a 
vinda a Londres, embora estas não sejam estatisticamente significativas. Observa-se que as 
maiores parcelas dos pesquisados que responderam o questionário impresso citaram os motivos 
trabalhar e estudar e também trabalhar. Já as proporções mais altas dos que responderam o 
questionário eletrônico indicaram que vieram a Londres para estudar e ficar de vez.   
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Igualmente não houve diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres, no que 
diz respeito à motivação para vir a Londres. O gráfico 8 mostra que as proporções mais altas do 
grupo das mulheres apontaram terem vindo a Londres para estudar e também trabalhar. Dos 
homens, as maiores parcelas citaram trabalhar e ficar de vez como as razões para a vinda a 
Londres.  
 
 Gráfico 8 
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6. Brasileiras e brasileiros em Londres: situação imigratória e permanência 
 
As leis de imigração no Reino Unido têm mudado ao longo dos últimos anos a fim de acirrar o 
controle imigratório de estrangeiros advindos de países de fora da Comunidade Europeia 
(WILLS et al, 2010). Tal legislação reflete, por sua vez, uma crescente preocupação por parte da 
sociedade e do governo britânicos quanto ao papel do imigrante na sociedade e economia locais, 

Gráfico 7 
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sobretudo no que diz respeito à competição por vagas no mercado de trabalho, assim como o 
recurso a vários tipos de benefícios oferecidos pelo estado e uso de serviços públicos. Desse 
modo, os estrangeiros se deparam com uma vasta gama de tipos de vistos que, por sua vez, dão 
origem a variadas situações imigratórias. Contudo, apenas uma pequena proporção destes vistos 
se aplica ao caso dos brasileiros, conforme mostra a Tabela 1 abaixo.  
 
Tabela 1 
Entrando no Reino Unido: vistos e documentos relevantes aos brasileiros 
Visto/Documento      Direitos e Restrições 
 
Turista (visitor) 

• visto concedido no momento da entrada ao país 
• proíbe ao portador dedicar-se a qualquer atividade 

remunerada assim como requerer do governo 
qualquer benefício 

• emitido para um máximo de até seis meses 
 
Estudante  
(general student) 
(visitor student) 
(prospective student) 

• três tipos de visto  
• vistos concedidos ou no país de origem ou já no 

próprio no Reino Unido, dependendo do tipo 
• permite ou não ao portador dedicar-se a atividades 

remuneradas dentro de certos limites, dependendo do 
tipo de visto 

• pode ou não ser renovado no Reino Unido, 
dependendo do tipo 

• emitido para diferentes períodos de estada, de acordo 
com o tipo de visto e curso 

 
Permissão de trabalho   
(work permit) 
[categoria de visto extinta 
em Novembro de 2008] 

• visto concedido no país de origem ou já no próprio 
Reino Unido 

• normalmente reservado a estrangeiros altamente 
qualificados 

• permite o exercício de atividades remuneradas 
• emitido para período estipulado em contrato de 

trabalho 
 

 
Residência  
(residence) 
 
 

• visto concedido aos que possuem determinados tipos 
de vistos (por exemplo, permissão de trabalho) e que 
já se encontram no país por um certo número de anos 

• concedidos também aos cônjuges daqueles que 
possuem certos tipos de vistos 

• permite o exercício de atividades remuneradas 
• emitido para diferentes períodos de estada, de acordo 

com situação específica 
• renovável no Reino Unido 
 

 
Passaporte europeu  
(European passport) 
 

• concedido a europeu ou descendente de europeu e a 
seu cônjuge por países membros da Comunidade 
Europeia 

• confere ao portador uma série de direitos no âmbito 
da comunidade europeia, tais como livre trânsito por 
pelos países membros e permissão irrestrista ao 
trabalho e à residência 

 
Fonte: ww.ukba.homeoffice.gov.uk (acessado em 10/03/2011). 
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O gráfico 9 ilustra os diferentes vistos recebidos ou documentos apresentados pelos brasileiros 
pesquisados no momento da entrada no Reino Unido.  
 
Gráfico 9  
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Conforme se pode observar no gráfico 9, a maior proporção dos brasileiros pesquisados (39%)5 
declarou receber o visto de turista no momento da admissão ao país. A segunda maior parcela da 
amostragem (27%) declarou possuir um passaporte europeu ao entrar no Reino Unido. Cerca de 
um quarto dos pesquisados foi admitido no país com visto de estudante. Apenas 5% dos 
pesquisados declararam serem residentes ou cônjuges de residentes, enquanto a menor parcela da 
amostragem (3,6%) declarou possuir permissão de trabalho ao entrar no país.  
 
A comparação entre os brasileiros que responderam o questionário impresso e os que 
responderam o questionário eletrônico revelou algumas diferenças importantes quanto à situação 
imigratória no momento da entrada no país. Conforme ilustra o gráfico 10, dos pesquisados que 
responderam o questionário impresso, as maiores parcelas possuíam o visto de turista (42%) e o 
passaporte europeu (29%). Contudo, dos que responderam o questionário eletrônico, as maiores 
parcelas declararam possuir o visto de turista (36%) e o visto de estudante (29%).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Observa-se uma certa discrepância em alguns dados do levantamento referentes à motivação para vir a Londres e o 
visto recebido ou apresentado no momento da admissão ao pais. Enquanto 32,4% dos pesquisados reportaram terem 
vindo a Londres para estudar, apenas 25% dos pesquisados afirmaram possuir o visto de estudante ao entrarem no 
Reino Unido. Tal discrepância se deve, pelo menos em parte, às várias mudanças nas leis de imigração nos últimos 
anos, de modo que no passado recente era ainda possivel se obter o visto de estudante no próprio país após entrada e 
permanência com o visto de turista.  
 



 16 

Gráfico 10   
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O gráfico 11, por sua vez, mostra os documentos e vistos que os brasileiros e brasileiras 
declararam possuir à época de sua participação no estudo.  
 
Gráfico 11 
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Segundo se verifica no gráfico 11, a maior parcela dos pesquisados (43,9%) declarou possuir 
passaporte europeu. Dentre os países mencionados como outorgantes de cidadania, a Itália 
destaca-se de longe, sendo mencionada por 138 dos pesquisados. Portugal foi o segundo país 
mais mencionado (46 dos pesquisados). Outros países nomeados foram o Reino Unido (17 
casos), a Espanha (10 casos), a Alemanha (9 casos), a França (3 casos), e a Áustria (2 casos). 
 
O gráfico 11 revela ainda que 17% dos pesquisados declararam serem residentes ou cônjuges de 
residentes no Reino Unido à época da participação no estudo. Os países mais citados como 
outorgantes de cidadania foram a Itália (28 casos), Portugal (21 casos), e  também o Reino Unido 
(15 casos). Outros países mencionados foram a Polônia (6 casos), a Irlanda (4 casos), a 
Alemanha, Espanha, Eslováquia (2 menções cada), e Suécia, Romênia, França e Bélgica (1 
menção cada). O gráfico 11 mostra, ademais, que apenas 5% dos pesquisados declararam possuir 
o visto de estudante, enquanto parcelas ainda menores da amostragem declararam possuir 
permissão de trabalho (2,9%) e visto de turista (2,5%). Observa-se também que uma parcela 
importante dos pesquisados (29%) declarou estar sem visto (vencido). 
 
O gráfico 12 sintetiza os resultados relativos à situação imigratória no momento da admissão ao 
Reino Unido, assim como no momento da participação do levantamento, a fim de ilustrar as 
mudanças na situação imigratória dos brasileiros ao longo do tempo, mudanças que são ditadas 
pelos condições impostas pelos diferentes tipos de vistos.  
 
Gráfico 12 
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Observa-se no gráfico 12 que no momento da entrada, 39% dos pesquisados reportaram ter 
obtido o visto de turista ao entrar no país, enquanto a parcela dos que reportaram possuir esse 
visto no período do estudo correspondia a 2,5%. Igualmente, observa-se que a proporção dos que 
declararam possuir um visto de estudante na admissão ao país correspondia a 25% da 
amostragem, ao passo que a parcela que reportou possuir tal visto no período do estudo perfazia 
4,7%. Também observa-se que contingente que possuía o passaporte europeu ao entrar no Reino 
Unido era de 27%, enquanto a parcela que declarou possuir esse documento no período do 
estudo corrrespondia a 43.9%. Do mesmo modo, a proporção dos que portavam o passaporte 
europeu no momento da entrada no Reino Unido era de 5%, ao passo 17% declararam possuí-lo 
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no período da pesquisa. Pode-se dizer que tais resultados refletem uma busca pelos brasileiros e 
brasileiras de alternativas que permitam permanecer no país sob condições menos restritivas, tais 
como as possibilitidas, por exemplo, pelo passaporte europeu.    
 
O levantamento revelou que muitos brasileiros já residiam em Londres por vários anos. Ao 
tempo do levantamento, mais de um terço (37%) da amostragem já estava em Londres há mais 
de cinco anos, enquanto mais de um quarto (28%) residia na capital entre dois e cinco anos. 
Portanto, quase dois terços das brasileiras e dos brasileiros pesquisados já se encontravam em 
Londres há mais de dois anos. Já quase um quinto (19,6%) havia chegado na capital londrina nos 
últimos doze meses, enquanto os restantes 15,3% residiam em Londres entre um e dois anos.  
 
Houve, contudo, diferenças estatisticamente significativas entre os que responderam o 
questionário impresso e os que responderam o questionário eletrônico, no que diz respeito ao 
tempo de estada em Londres. Conforme se pode verificar no gráfico 13, dos pesquisados que 
haviam chegado à capital inglesa nos últimos doze meses, uma proporção muito maior respondeu 
o questionário impresso do que respondeu o questionário eletrônico (uma diferença de 14 pontos 
percentuais). Já dos pesquisados que estavam em Londres há mais de cinco anos, uma maior 
parcela respondeu o questionário eletrônico do que respondeu o questionário impresso (uma 
diferença de 19 pontos percentuais). 
 
Grafico 13 
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Em relação ao período de estada em Londres segundo o genêro, houve algumas diferenças nas 
repostas reportadas por homens e mulheres, embora estas não sejam estatisticamente 
significativas. Os resultados são demonstrados no gráfico 14. Conforme se vê, mais homens do 
que mulheres haviam chegado a Londres nos últimos doze meses, e esta é a única categoria de 
resposta em que os homens predominaram. Os dados mostram também que as parcelas mais 
altas, tanto de homens quanto de mulheres, já residiam em Londres há mais de cinco anos, 
indicando assim uma tendência a permanência prolongada.  
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Gráfico 14 
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7. Brasileiras e brasileiros: trabalhando em Londres 

 
Cerca de 86% dos brasileiros e brasileiras que participaram do estudo exerciam atividade 
remunerada na capital londrina. Na grande maioria dos casos, os participantes declararam 
exercer apenas uma atividade remunerada. Os 14% que declararam não estar trabalhando eram 
donas de casa, estudantes ou, ainda, desempregados à procura de trabalho. Os restantes 6% não 
responderam a questão.  
 
Conforme se viu anteriormente, para muitos brasileiros, a vinda a Londres é orientada pela 
intenção de trabalhar6. Como observaram Evans et al (2007), comumente a emigração é 
suscitada pela perspectiva de maiores ganhos no exterior, onde a finalidade é trabalhar e poupar 
para investir em bens ou serviços no Brasil. O gráfico 15 mostra os vários setores de atividade 
remunerada em que trabalhavam os brasileiros e brasileiras pesquisados em 2010. Conforme se 
pode observar, os setores de hotel/bar/restaurante e negócios/administração destacam-se como os 
responsáveis pelas maiores parcelas da amostragem (22% e 21% respectivamente). A estes 
seguem-se os setores de limpeza (17%), de serviços ao consumidor (14%), e comércio e 
educação (8% cada). As menores parcelas de toda a amostragem reportaram trabalhar nos setores 
de transporte/segurança (2,9%), construção (2%) e saúde (2%). Observa-se, então, que os 
brasileiros pesquisados compõem um perfil de atividades econômicas bastante diversificado. 
 
 
 
 
                                                
6 Quase metade da amostragem declarou ter vindo a Londres com a intenção de trabalhar, sendo essa a única 
intenção para 17.7% dos pesquisados, e uma das intenções explícitas para 27,1% dos pesquisados. Infere-se que a 
intenção de trabalhar seja implícita para os 19.2% que declararam terem vindo para ficar de vez. Assim, a somatória 
dessas parcelas implica que quase dois terços dos pesquisados (64%) vieram a Londres com a intenção de trabalhar, 
explicíta ou implicitamente.  
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Gráfico 15 
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Em termos da divisão do trabalho por gênero, os dados do levantamento mostram uma  
preponderância das mulheres em vários setores, o que pode ser atribuído à sua maior presença na 
amostragem. O gráfico 16 mostra a divisão da atividade remunerada  segundo o gênero . 

 
Gráfico 16 
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Conforme se observa no gráfico 16, as mulheres predominaram na limpeza (77%), nos serviços 
ao consumidor (72%), na saúde (67%), na educação (69%) e no comércio (64%). Apenas 
homens reportaram trabalhar na construção (100%), e os homens também predominaram na 
segurança/transporte (85%), assim como em hotel/bar/restaurante (54%).  
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Análises da atividade econômica exercida por imigrantes no país devem atentar para o fato de 
que o limitado conhecimento do idioma local, bem como as restrições impostas pelas leis de 
imigração comumente operam no sentido de limitar as oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho local. Isso explica, em parte, o fato de que muitos dos imigrantes que alcançam o nível 
superior de educação em seus países de origem conseguem obter apenas trabalhos de baixa 
qualificação e remuneração nos países para onde imigram (veja, por exemplo, WILLS et al, 
2010).  
 
Como foi observado anteriormente, o levantamento dos brasileiros em Londres de 2010 revelou 
uma certa diversificação nos setores de atividades econômicas exercidas. Os dados revelam 
também o exercício de atividades que provavelmente requeiram um melhor domínio do idioma e 
também experiência no mercado de trabalho local. Tal se pode inferir de algumas das atividades 
mencionadas: técnico de laboratório, professor universitário, assistente de eventos corporativos, 

analista de sistemas, engenheiro, pesquisador, arquiteta, assistente administrativo, auditor, 

analista financeiro, secretária, gerente de restaurante, bancário, gerente de operações, gerente 

de marketing e, gerente de pesquisa de mercado.  

 
É possível, portanto, especular que quanto mais longa a estada no país, maior a possibilidade de 
uma certa progressão no mercado de trabalho. Os dados da Tabela 2 abaixo indicam que esse 
pode ser o caso, por exemplo, dos brasileiros que trabalhavam nos setores de comércio, 
educação, negócios e administração e também saúde, onde a proporção dos empregados aumenta 
conforme aumenta o tempo de estada em Londres. Em contraste. nos setores limpeza, 
construção, segurança/transporte, e hotel/bar/restaurante, o padrão é mais errático, observando-se 
uma variabilidade na parcela dos trabalhadores conforme aumenta o tempo da permanência em 
Londres  
 
Tabela  2 – Setor de atividade por tempo de estada em Londres (2010) 

Setor de Atividade Tempo de Estada (%) 

 Até 1 ano 1-2 anos 2-5 anos > 5 anos 

Limpeza 16,2 16,2 47,3 20.3 
Construção 33,3 11,1 44,4 11,1 
Segurança/transporte 23,1 15,4 23,1 38,5 
Hotel/bar/restaurante 29,8 25,5 23,4 21,3 
Comércio 8,3 13,9 33,3 44,4 
Educação 5,7 8,6 20,0 65,7 
Negócios/administração 8,7 9,8 29,3 52,2 
Serviços ao consumidor 14,1 9,4 31,3 45,3 
Outro 23,1 30,8 7,7 38,5 
Saúde 0 11,1 22,2 66,7 

Total (%) 16,2 5,3 30,3 38,3 

 
Em termos da jornada semanal de trabalho, os dados do estudo mostraram que mais de dois 
terços (67%) dos pesquisados trabalhavam em regime de tempo integral, equivalente a mais de 
30 horas semanais trabalhadas7. O restante (um terço) declarou trabalhar até 30 horas semanais, 
correspondendo ao regime de meio período. A média de horas semanais trabalhadas para a 
amostragem como um todo foi de 35,6 horas.  
 

                                                
7 A definição de período integral utilizada aqui é a mesma empregada  no Annual Survey of Hours and Earnings 
(ASHE), um estudo da carga horária e dos salários, conduzida anualmente por agência do governo britânico no 
Reino Unido (maiores informações na página www.statistics.gov.uk/statBase/product.asp?vlnk=13101).  
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No que diz respeito à carga horária semanal segundo o gênero, os resultados revelaram 
diferenças estatisticamente significativas. Cerca de 80% dos homens trabalhavam tempo integral, 
em contraste aos 58% das mulheres que declararam trabalhar nesse mesmo regime. E enquanto 
apenas 20% dos homens trabalhavam meio-período, 42% das mulheres reportaram trabalhar em 
regime de meio período. A diferença fica mais evidente quando se considera a média das horas 
semanais trabalhadas por cada grupo. Os homens registraram um média de 40,3 horas semanais 
trabalhadas (mediana de 40 horas), ao passo que as mulheres trabalhavam em média 32,4 horas 
por semana (mediana de 35 horas).   
 
A análise dos salários revelou a predominância de salários de valores superiores tanto ao salário 
minímo8 quanto ao salário digno9. O gráfico 17 mostra as diferentes faixas em que foram 
categorizados os salários reportados pelos brasileiros e brasileiras no estudo de 2010.  
 
Gráfico 17 
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O gráfico 17 revela que a maior parcela dos pesquisados (42%) recebia salários superiores ao 
salário digno, enquanto a segunda maior parcela da amostragem (21%) reportou receber salários 
acima do salário minímo (SM) e abaixo do salário digno (SD). Como se vê também no gráfico 
15, somente 5.2% dos pesquisados reportaram receber apenas o salário mínimo, enquanto 4,5% 
afirmaram também receber remuneração abaixo do salário minímo (revelando assim a infração 
da legislação por parte dos empregadores). A média salarial da amostragem como um todo foi de 
£11.06 por hora, sendo a mediana de £9.00 por hora.  
 

                                                
8 O salário minímo britânico (National Minimum Wage) é compulsório, sendo estipulado como salário-hora. Seu 
valor é incrementado em outubro de cada ano pelo governo nacional. No verão de 2010, o valor vigente era £5.80. 
9 O salário digno (Living Wage) é designado como o salário-hora necessário à manutenção de uma família (um casal 
e dois filhos) em um padrão de vida minimamente decente. Seu valor é vigente por um ano, sendo incrementado em 
maio de cada ano pelo Gabinete do Prefeito de Londres (Office of the Mayor of London). No período do 
levantamento seu valor era £7.85. Maiores informações na página www.livingwage.org.uk/campaign.html.  
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O gráfico 18 mostra a distribuição das faixas salariais de acordo com a carga horária semanal. 
Conforme se pode observar, pouco menos de dois terços dos trabalhadores de tempo integral e 
pouco menos da metade dos trabalhadores de meio período recebiam acima do salário digno. 
Ainda, mais de um terço dos trabalhadores de meio período e pouco mais de um quarto dos 
trabalhadores de tempo integral recebiam salários acima do salário minímo e abaixo do salário 
digno. Os dados mostram, assim, que a maior parte dos brasileiros e brasileiras que participaram 
do levantamento era remunerada com salários acima do salário minímo. De fato, cabe salientar 
que o salário mínimo é considerado por muitos como inadequado para suprir as necessidades 
básicas dos que vivem em Londres, devido ao alto custo de vida na capital londrina, sobretudo os 
itens habitação e transporte. Segundo analistas da prefeitura da Grande Londres (GLA, Greater 
London Authority), o salário mínimo é inferior ao salário delimitador da pobreza

10, constituindo 
assim o salário que permite apenas a sobrevivência (GLA,2010). Os resultados do levantamento 
mostraram que cerca de 70% dos brasileiros estudados recebiam salários acima do salário 
delimitador da pobreza, e os 30% restantes recebiam remuneração nesse patamar ou abaixo dele. 

 
Contudo, embora a grande maioria dos brasileiros pesquisados recebesse remuneração superior 
ao salário mínimo, os resultados do levantamento revelam uma certa discrepância em relação aos 
salários recebidos pelo conjunto dos trabalhadores em Londres. Segundo dados reportados pela 
prefeitura da Grande Londres, cerca de 90% dos trabalhadores em tempo integral em Londres 
recebiam salários acima do salário digno em 2010 (GLA,2010). Em contraste, somente 62% dos 
brasileiros e brasileiras que reportaram trabalhar em regime de tempo integral em Londres 
recebiam acima do salário digno. Do mesmo modo, enquanto 60% dos trabalhadores de meio 
período em Londres recebiam acima do salário digno, apenas 47% dos brasileiros pesquisados 
que trabalhavam meio período recebiam acima do salário digno (GLA,2010). Evidentemente, 
tais resultados refletem a dinâmica do mercado de trabalho local, onde diferentes atividades e 
ocupações correspondem a diferentes faixas salariais que, por sua vez, são afetadas por fatores 
como, por exemplo, domínio do idioma, qualificação, experiência e progressão. O gráfico 19 
mostra a distribuição das faixas salariais de acordo com os setores de atividade remunerada.  
 
 
                                                
10 O valor do salário delimitador da pobreza (threshold poverty wage ) vigente à época do estudo era de £6.80 (GLA 
2010).  
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Gráfico 19 
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Observa-se no gráfico 19 que a maior proporção de brasileiros que reportou receber o salário 
digno trabalhava no setor de negócios/administração. Contudo, o setor de hotel/bar/restaurante 
destaca-se por concentrar as parcelas mais altas dos pesquisados que declararam receber 
remuneração correspondente às outras três faixas salariais (abaixo do salário mínimo, entre o 
salário mínimo e salário digno e acima do salário digno). O setor de limpeza também registrou 
altas parcelas de brasileiros que citaram receber remuneração correspondente ao salário mínimo , 
assim como remuneração entre o salário mínimo e o salário digno.  
 
Os resultados do estudo não reveleram diferenças significativas entre os brasileiros e as 
brasileiras quanto aos níveis salariais. Conforme mostra o gráfico 20, uma proporção maior de 
homens (60%) recebia salários acima do salário digno do que mulheres (56%). Mas mais 
mulheres (29,5%) do que homens (27,4%) recebiam remuneração entre o salário mínimo e o 
salário digno.  
 
Em média, os homens recebiam £11.77 por hora (mediana de £9.23 por hora), enquanto as 
mulheres ganhavam em média £10.54 por hora (mediana de £8.72 por hora). Também não houve 
diferenças importantes entre homens e mulheres quanto a distribuição salarial segundo o salário 
delimitador da pobreza. Assim, 71% dos homens e 68% das mulheres recebiam salários acima 
desse patamar salarial. Mas 29% dos homens e 32% das mulheres recebiam o salário delimitador 
da pobreza ou abaixo dele.  
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8. Brasileiras e brasileiros: vivendo em Londres 
 
Conforme observaram Evans et al (2007), a ausência de números precisos sobre o tamanho da 
comunidade brasileira em Londres e no Reino Unido torna difícil estimar-se os contingentes que 
habitam os diferentes bairros da capital londrina. Contudo, alguns bairros e distritos são 
conhecidos por abrigar importantes concentrações de brasileiros, tais como o bairro de Brent, na 
região noroeste, o distrito de Bayswater, no centro, e o distrito de Stockwell, no sul da cidade.  
 
Os resultados do estudo revelaram que, os brasileiros e as brasileiras encontram-se, na verdade, 
distribuídos por toda a cidade. O Mapa 2 mostra o bairro de residência dos brasileiros estudados. 
Observa-se que os bairros que constituem o cinturão interno de Londres (Inner London) abriga 
muitas das principais concentrações: Westminster, Camden, Islington, Hackney, Tower Hamlets, 

Southwark, Lewisham, Lambeth, Wandsworth, Hammersmith and Fullham, e Kensington and 

Chelsea.  

 
Em termos do tipo de habitação, a grande maioria dos brasileiros (86%) reportou residir em 
habitação alugada. Uma minoria (12%) apontou residir em habitação própria ou de propriedade 
de companheiro ou companheira. Apenas 9% da amostragem declarou residir em habitação 
própria.  
 
Com referência à estrutura domiciliar, pouco mais da metade dos pesquisados (52%) declarou 
residir com a família, cônjuge, ou companheiro/companheira, constituindo assim uma unidade 
familiar. Cerca de 41% reportaram dividir a habitação com amigos ou conhecidos, sendo, 
portanto, solteiros, e constituindo, assim, lares de unidades não-familiares. De acordo com Evans 
et al (2007), geralmente tais amigos e conhecidos são eles próprios brasileiros, e dividir a 
habitação representa uma estratégia para diminuir os gastos de moradia (por exemplo, aluguel e 
contas).  
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Mapa 2:  Bairro de residência em Londres 

          
 
Muitos dos brasileiros que participaram do estudo encontravam dificuldades no seu quotidiano 
em Londres. Pouco mais de dois quintos (61%) indicaram pelo menos uma importante 
dificuldade, embora muitos relatassem duas ou mais. A maior proporção da amostragem (19%) 
reportou a língua inglesa como a principal dificuldade no seu dia-a-dia londrino. A segunda 
maior dificuldade encontrada pelos brasileiros refere-se ao visto, e portanto, à situação 
imigratória depreendendo-se daí tanto as restrições impostas ao trabalho remunerado por 
deteminados tipos de visto, quanto as possibilidades de renovação do visto, bem como as 
consequências daí advindas.  
 
9. Brasileiras e brasileiros na capital londrina: planos para  o futuro   

 
Os resultados do estudo de brasileiros em Londres relativos à expectativa de permanência na 
capital londrina (ou no país) demonstraram uma gama de possibilidades. O gráfico 21 mostra as 
categorias utilizadas para sistematizar as respostas oferecidas pelos participantes. Conforme se 
pode observar, quase um terço da amostragem apontou a opção indefinido (a maior parcela 
individual de respostas), evidenciando a incerteza quanto ao futuro no país. Contudo, dos que 
ofereceram uma estimativa do tempo que pretendem permanecer no país, 18% apontaram sua 
intenção de prolongar a estada de um a cinco anos, enquanto outros 17% indicaram que 
pretendiam permanecer até mais um ano. Cerca de 9% estimaram permanecer além de cinco 
anos, enquanto 9,5% tencionavam ficar no país para sempre.  
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Gráfico 21 
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No que diz respeito à expectactiva de permanência segundo o genêro, houve algumas diferenças 
importantes entre homens e mulheres, como mostra o gráfico 22.  
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Observa-se no gráfico 22 que mais mulheres (41%) do que homens (33%) reportaram não saber 
estimar quanto mais tempo ficariam no Reino Unido. Igualmente, mais mulheres (13%) do que 
homens (8%) manifestaram a intenção de permanecer no Reino Unido para sempre. Contudo, os 
homens (22%) mais do que as mulheres (19%) pretendiam permanecer por até mais um ano. E, 
ainda, muito mais homens (27%) do que mulheres (17%) tinham planos de permanecer no país 
de curto a médio prazo (entre um e cinco anos).  
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10. Brasileiras e Brasileiros em Londres em 2010: um resumo 
 
O levantamento de 2010 revelou que a maior parte dos brasileiros e brasileiras compreende 
adultos de formação universitária adquirida no Brasil, refletindo, grosso modo, um perfil de 
classe média.  
 
Embora 20 das 27 unidades federativas do Brasil estivessem representadas na amostragem, ficou 
evidente a importância do estado de São Paulo como polo de emigração, de onde eram 
provenientes quase um terço dos brasileiros que participaram do estudo. Os estados de Minas 
Gerais e Paraná também contribuiram com contingentes importantes, contribuindo assim para a 
predominância das regiões sudeste e o sul como áreas de emigração.  
 
Na grande maioria dos casos, a vinda a Londres foi motivada pela busca de oportunidades de 
trabalho e estudo. Uma boa parte dos brasileiros (2/5) havia chegado como turistas, o que 
impossibilita o exercício de atividade remunerada, mas muitos entraram no país como estudantes 
e muitos também eram portadores de passaporte europeu, sendo a Itália o principal país 
outorgante desse documento. Verificou-se uma mudança na situação imigratória de muitos 
brasileiros ao longo da estada no país, refletindo os esforços dos brasileiros em superar os limites 
e restrições impostos por determinados tipos de vistos, e que cerceiam a possibilidade de 
prolongarem a estada para alcançar seus objetivos. A obtenção do passaporte europeu, por 
exemplo, pode ser considerada uma estratégia nesse sentido.  
 
Cerca de dois terços dos brasileiros já residiam na capital britânica há pelo menos dois anos e 
destes, a maior parte já se encontrava aqui há mais de cinco anos. Assim, apenas uma minoria era 
récem-chegada. Muitos não sabiam estimar quanto tempo mais pretendem permanecer em 
Londres, mas muitos mais haviam feito planos de permanecer por um período de tempo definido, 
enquanto outros haviam se estabelecido na capital em definitivo.   
 
A vasta maioria dos brasileiros estava trabalhando em Londres, exercendo uma variada gama de 
atividades remuneradas, das elementares às mais qualificadas, e nos diversos setores da 
economia. Refletindo sua maior presença na amostragem, as mulheres predominaram em vários 
setores, tais como limpeza, serviços ao consumidor, e saúde e educação, ao passo que os homens 
eram majoritários na construção e transporte/segurança. Contudo, homens, tanto quanto as 
mulheres trabalhavam no setor bar/hotel/restaurante. Em termos da remuneração, a grande 
maioria dos brasileiros recebia salários superiores ao salário digno, que por sua vez, é também 
superior ao salário mínimo. Mesmo assim, observou-se uma certa defasagem em relação ao 
conjunto dos trabalhadores em Londres, de modo que uma proporção maior de Londrinos 
recebiam o salário digno do que os brasileiros pesquisados, tanto os que trabalhavam em regime 
de período integral, quanto os que trabalhavam meio período.  
 
O estudo revelou também que, em termos da residência, os brasileiros estão dispersos por toda a 
cidade de Londres, embora haja concentrações importantes nos bairros que compõem o cinturão 
interno da cidade. A grande maioria reside em habitação alugada. Quanto à estrutura domiciliar, 
pouco mais da metade dos brasileiros constituiam unidades familiares, mas cerca de dois quintos 
residiam em unidades não-familiares, o que muito provavelmente representa uma estratégia de 
contenção de gastos. Muitos brasileiros declararam encontrar pelo menos uma grande dificuldade 
no quotidiano londrino, sendo mais citadas a falta de domínio do idioma inglês e a questão do 
visto. 

O levantamento do GEB permitiu, assim, delinear um perfil de grupos que constituem a 
comunidade brasileira na capital britânica em 2010. Outrossim, o levantamento possibilitou 
entrever todo um universo de experiências cujos fatores condicionantes requerem um exame 
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mais atento e aprofundado. Assim, por exemplo, é preciso entender melhor como educação e 
classe social no Brasil influenciam o desempenho inicial no mercado de trabalho londrino, como 
tal desempenho se modifica ao longo da permanência, asssim como entender o papel da situação 
imigratória neste mercado de trabalho. Do mesmo modo, há a necessidade de se entender melhor 
o papel da educação e da classe social no Brasil na utilização dos meios de comunicação 
eletrônica (tais como correio eletrônico, internet e redes sociais) tanto no dia-a-dia londrino, 
quanto para a manutenção de laços com o Brasil. Espera-se que o estudo aprofundado destes e 
outros temas possam contribuir também para a constituição de políticas (públicas e privadas, 
tanto pelo governo brasileiro quanto pelo governo britânico) voltadas à promoção do bem-estar 
da diáspora brasileira no Reino Unido. É com esse espírito que o GEB dará continuidade a seu 
trabalho de descortinar o universo das experiências brasileiras no Reino Unido. 
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