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O Brasil sempre foi um país receptor de migrantes internacionais, no entanto, estudos comprovam 

que a partir dos anos 1980 está condição de país receptor sofre mudança, pois inicia-se o fluxo 

migratório de brasileiro(a)s para outros países, cujo os destinos eram e ainda são os Estados Unidos 

da América, o Paraguai, o Japão e vários países da Europa como: Portugal, Espanha, Alemanha, 

França e Inglaterra. Embora o conhecimento a respeito dos fluxos migratórios de brasileiro(a)s para 

o mundo tenha se ampliado nos últimos anos, pouco se sabe sobre os que migram para a Inglaterra 

(UK). Desta forma este trabalho tem o objetivo de ampliar o conhecimento teórico tocante aos 

brasileiro(a)s que migram para a Inglaterra, voltando o olhar especificamente para a cidade de 

Londres lugar de maior concentração de brasileiro(a)s no país, assim como tem o objetivo de 

identificar tanto os locais de saída destes migrantes no Brasil(municípios) como os locais de 

chegada destes sujeitos em Londres (UK). Para tanto utiliza-se a conjunção dos dados das pesquisas 

empíricas realizadas por Evans et al (2011) e por Batarce(2014) que apontam que, o Estado de São 

Paulo é o principal emissor de migrantes para Londres, o que não é uma novidade, mas apresentam 

também os municípios pertencentes à este Estado responsáveis por esta movimentação migratória, o 

que é uma novidade. Constata-se que a cidade de São Paulo é a principal responsável pela emissão 

destes sujeitos, e que municípios como: Guarulhos, Santo André, Ribeirão Preto, Santos, Guarujá, 

igualmente são emissores destes sujeitos. Evidencia-se também que outros municípios de outros 

Estados como Rio de Janeiro(RJ), Belo Horizonte(MG), Goiânia(GO), Porto Alegre(RG), 

Recife(PE) e etc., são emissores de migrantes para Londres. Na metrópole Londrina reafirma-se a 

concentração da presença de brasileiro(a)s principalmente no distrito de “Brent” e vislumbra-se a 

tendência de crescimento desta concentração no Sul de Londres nos distritos de “Bromley”, 

“Lambeth” e “Southwark”. Conhecer os locais de saída e de chegada destes sujeitos pode ser a 

chave que nos permitirá compreender as questões sócio-espaciais essenciais deste movimento 

migratório internacional e contemporâneo entre Brasil e Londres(UK). 
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Abstract 

 

Historically, Brazil has always been a country, which receives much more than send migrants to other 

countries. However, studies show that from 1980, the flow of Brazilian to other countries starts to grow. 

The main destinations were and are still the United States, Paraguay, Japan and several European 

countries such as Portugal, Spain, Germany, France and England. Although the knowledge about the 

Brazilian migration to the world has increased in recent years, little is known about the Brazilians who 

migrate to England (UK). Thus, this work aims to contribute at this gap. It deals specifically with the 

city of London, the place of higher concentration of Brazilian in UK. For this, the study used the 

conjunction of empirical research data made by Evans (2006), Evans et al (2011) and Batarce (2014). 

The finds show that the State of São Paulo is the main place in Brazil of migrants to London. The study 

detailed the municipalities in São Paulo State from where the participants of the research came from. As 

it is expected, the city of São Paulo is the main source of the imigrants participants of our research. 

Beyond the city of São Paulo, the following municipalities of that State appeared in the empirical data 

collected: Guarulhos, Santo André, Ribeirão Preto, Santos and Guaruja. In terms of States the data 

collected shows Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiania (GO), Porto Alegre (RG), Recife 

(PE) as the places where the participants came from. The district of "Brent" concentrates the main 

presence of Brazilian in London. However, our data shows also a growing trend of Brazilians living in 

the South London in the districts of "Bromley", "Lambeth" and "Southwark". Knowing the departure 

and arrival locations of these subjects may be the key that will allow us to understand the socio-spatial 

issues essential to this international migratory movement between Brazil and London (UK). 
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Introdução 
 

“... Minha mãe praticamente me propôs e eu não tinha ideia de onde eu tava vindo... Como 

aconteceu isso do meu pai morrer de eu estar meio sem rumo, eles resolveram, ela e meu padrasto, 

que era melhor eu vir...” 

 

“...Eu vim com intenção de fazer dois anos de inglês, pra fazer um mestrado na minha área... 

Eu vim com visto de estudante de um ano e meio... Por que eu tinha parente aqui, já tinha uma 

prima que morava aqui, primos, ela me ajudou...” 

 

“Sempre foi uma vontade antiga pegar uma mochila colocar nas costas e sair por aí 

viajando, mas enfim a vida vai tomando outros rumos, eu fiz faculdade depois comecei a trabalhar 

na área, enfim você vai se envolvendo com as coisas que tem que se envolver aí o tempo vai 

passando, mas aí minha prima veio pra cá e ela já estava a uns três anos e viajando toda hora, no 

primeiro ano que ela veio viajou mais de 10 países em um ano, falei nossa essa é a vida que eu 

quero pra mim e aí começou crescer ainda mais essa vontade, ela falou que era fácil conseguir 

emprego aqui, empregos diferentes do Brasil, não seria do nível que eu estava fazendo, mas 

garçonete, ou qualquer outro tipo de emprego nesse nível seria fácil conseguir e o suficiente pra te 

manter também aqui, falei quer saber, não estava satisfeita com o que eu estava fazendo, era um 

bom trabalho, uma boa empresa, uma empresa de pesquisa multinacional, mais eu não consegui ver 

o futuro dali, como algo que eu queria fazer entendeu, meu sonho de carreira não era ser um gerente 

de projeto...” 

 

Os três fragmentos
2
 ecoam a experiência de brasileiras que deixam o Brasil para viver em 

Londres(UK). Elas a partir de suas vozes exemplificam como acontece este movimento, está troca 

de lugares, está troca de cotidiano, como acontece a decisão de migrar de um lugar para o outro. 

A decisão de migrar por sua vez relaciona-se diretamente com a esfera territorial, pois o 

sujeito deixa algum local do território brasileiro para se estabelecer em um outro local fora do 

Brasil, ou seja, em um outro território
3
. Assim este artigo explora os locais de saída no Brasil e de 

chegada destes sujeitos em Londres. Conhecer estes locais que fazem parte do movimento 

migratório é fundamental para dar visibilidade ao migrante, que muitas vezes é invisível. 

O artigo está dividido em três partes. Na primeira parte apresenta-se o cenário histórico do 

Brasil primeiro como receptor e depois como emissor de migrantes para países como o Estados 

Unidos, Paraguai, Japão e alguns países da Europa. Na segunda parte, apresenta-se os dados de 

Evans et al (2011) em conjunto com os dados resultantes da pesquisa empírica realizada em 

Londres (2014) e que dentro da específica amostragem direcionam os lugares de saída destes 

sujeitos no Brasil. E na terceira parte utiliza-se as mesmas fontes de dados para discutir a 

localização dos distritos de concentração de brasileiro(a)s em Londres. Desta forma elabora-se um 

cenário inicial
4
 dos locais de saída dos migrantes no Brasil e dos locais de chegada dos mesmos em 

Londres na Inglaterra.  

O desenvolvimento deste artigo baseia-se principalmente em dados secundários publicados 

pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e Evans et al (2011) e também por dados 

primários
5
 coletados em trabalho de campo durante a realização do doutorado sanduíche em 

Londres-UK (2014).  

  

                                                             
2 Fragmentos são originários de entrevistas semi-estruturadas realizadas durante a realização do doutorado sanduíche 

em Londres no ano de 2014. 
3
 Não será discutido conceito de território neste artigo. 

4 Inicial porque as amostragens utilizadas não são capazes de representar estatisticamente a comunidade brasileira em 

Londres, mas são capazes de nos dar uma ideia inicial da formação desta comunidade em Londres. 
5 Parte da análise dos dados primários resultaram nos dois mapas apresentados no artigo. 



Brasil: de país receptor para país emissor 
 

O Brasil historicamente sempre foi reconhecido como um país receptor de migrantes, 

principalmente a partir do final do século XIX e início do século XX com a chegada dos 

portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírios libaneses. Estes povos de diferentes 

nações contribuíram para a configuração do Estado brasileiro, que soube aproveitar desta 

diversidade cultural tanto para o desenvolvimento econômico da nação quanto para o próprio 

enriquecimento cultural. Neste contexto não existia o fluxo de brasileiros para outros lugares do 

mundo, o Brasil era um país receptor de imigrantes. 

É apenas a partir do final dos anos 1980, início dos anos 1990 que inicia-se no Brasil o 

processo inverso ocorre “... uma mudança nos padrões migratórios. O Brasil, por exemplo, passou 

de um país de imigração para um país de emigração” (Valentini, 2005, p. 10). Assim inicia-se a 

migração internacional de brasileiros para outros locais do mundo, trata-se de um novo fenômeno 

populacional caracterizado como: 

... uma grande novidade para o seu corpo social que não havia sido registrada em 
nenhum outro momento anterior: o fenômeno da emigração brasileira. Pela 

primeira vez na história do Brasil, verifica-se um processo inédito de saída da 

população brasileira em direção a outros países do chamado Primeiro Mundo. Este 
processo, em grande parte, “assustou a sociedade brasileira, porque, além de 

inédito, resultou num movimento emigratório que começou de forma sutil, e que 

foi aos poucos tomando amplas proporções em determinados setores mais ou 

menos específicos (Oliveira, 1997, p. 61).  

 

Nas pesquisas realizadas por Sales (1999, p. 17), encontra-se no “Caderno Especial da Folha 

de São Paulo de 18-07-91”, dados relativos ao crescimento deste fenômeno populacional, no valor 

aproximado de “1,25 milhão de brasileiros” que deixaram o país entre os anos de “1985 e 1987”, e 

estes eram direcionados espacialmente, pois não se migrava para qualquer lugar, se migrava para 

países como os “Estados Unidos (38%), seguido do Paraguai (30%), Japão (13%) e de vários países 

da Europa, que no conjunto representavam cerca de 11%” (Sales, 1999, p. 16).   

Interessante destacar que os dados migratórios de fluxos apresentados pelo Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil em 2013, reafirmam o direcionamento espacial da migração 

apresentado por Sales em 1999, pois nas estimativas populacionais das comunidades brasileiras no 

exterior de 2013 os Estados Unidos continua em primeiro lugar com 1007.000 de brasileiros, o 

Paraguai em segundo com 460.000, em terceiro o Japão com 186.000 e a Europa conta com 

737.000 brasileiros espalhados em seus países.  

Voltando o olhar para a Europa percebe-se que apesar da pouca representatividade em 1999 

conforme anunciado por Sales, o movimento migratório de brasileiros para Europa, intensifica-se a 

partir da década de noventa, representando um campo novo de pesquisas (Povoa Neto, 2010). 

Países como Portugal e Espanha ratificam, através de pesquisas realizadas, significativa presença de 

brasileiro(a)s. 

O gráfico 1 abaixo nos evidencia os contingentes populacionais de brasileiro(a)s nos países 

que apresentam maiores estimativas populacionais na Europa, como Portugal, Espanha, Itália, 

Alemanha e Reino Unido, durante os ano de 2008 a 2012
6
. 

  

                                                             
6 O gráfico baseia-se nas informações do Ministério das Relações Exteriores dos anos de 2008 a 2012, pois não existem 
dados públicos sobre o Reino Unido em relação ao ano de 2013.  



Gráfico 1 – Estimativa da população brasileira na Europa nos países com maiores 

contingentes populacionais (mil) 

 

 

Fonte: MRE 

Organização: Batarce, 2013 

 

Percebe-se no gráfico1, que em 2008 o Reino Unido apresenta maior número de imigrantes 

brasileiros do que Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, no entanto segundo as estimativas do ano 

seguinte ocorre uma queda brusca deste número que vai de 300.000
7
 brasileiros aproximadamente 

para 180.000 brasileiros no Reino Unido. Em outros países nos diferentes anos também ocorre 

variações que representam leve queda nas estimativas dos imigrantes brasileiros, com exceção da 

Alemanha que apresenta aumento desta população em 2012.  

A tendência do Reino Unido apresentar as maiores estimativas até 2011 demonstram 

justamente que este foi o principal destino de chegada dos brasileiro(a)s na Europa, especificamente 

na Inglaterra. Segundo Povoa Neto (2010, p. 5) os pesquisadores iniciaram os trabalhos sobre a 

presença de brasileiros(as) na capital londrina, motivados pelo “... evento trágico ocorrido em 2005, 

à morte de um imigrante brasileiro confundido com um possível terrorista, assassinado pela polícia 

londrina, despertou a atenção para a evidência da presença de uma significativa comunidade, pouco 

reconhecida e marcada pela irregularidade...”. 

Embora o conhecimento a respeito dos fluxos migratórios de brasileiro(a)s para o mundo 

tenha se ampliado nos últimos anos, pouco se sabe sobre os brasileiros que migram para a Inglaterra 

(UK). Desta forma este trabalho tem o objetivo de ampliar o conhecimento teórico tocante aos 

brasileiro(a)s que migram para a Inglaterra, voltando o olhar especificamente para a cidade de 

Londres local de maior concentração de brasileiro(a)s neste país, assim como tem o objetivo de 

identificar tanto os locais de saída destes migrantes no Brasil(municípios) como os locais de 

chegada destes sujeitos em Londres (distritos). 

  

                                                             
7 Ressalta-se que os dados do ano de 2008 provenientes do Ministério das relações Exteriores não eram padronizados, 
eles passam a ser padronizados a partir das estimativas realizadas no ano de 2009.  
 



O movimento da saída 
 

No ano de 2006 realiza-se em Londres uma das primeiras pesquisas quantitativas sobre 

brasileiro(a)s em Londres por Yara Evans, cuja amostragem empírica utiliza um total de 423 

questionários. Em 2011 publica-se um segundo levantamento quantitativo, organizado também por 

Evans e pelos integrantes do GEB (Grupo de Estudos de Brasileiros em Londres), nesta 

amostragem aplicaram-se 553 questionários.  

O trajeto inicial do migrante brasileiro rumo à Londres- UK revela-se a partir da pesquisa de 

Evans et al. (2011), que evidencia o local de saída deste sujeito no Brasil (fig. 1). Segundo Evans et 

al. (2011, p.10) os Estados brasileiros que destacam-se com maior número de saída dos imigrantes 

são: o Estado de São Paulo (32,7%) de Minas Gerais (13,6) e Paraná (13,3). Desta forma o Estado 

de São Paulo representa quase um terço do total analisado assim como representa mais do que o 

dobro dos imigrantes originários dos outros dois Estados. Assim está amostragem aponta os Estados 

de maior ocorrência da saída dos imigrantes, no entanto, ela não destaca especificamente as cidades 

de maior ocorrência. 

 

Figura 4 – Estados que representam a saída dos migrantes no Brasil em 2011 

  

               

              Fonte: Evans et al., 2011. 



A amostragem
8
 realizada por Batarce em 2014, reafirma os dados apresentados por Evans a 

respeito da representação dos Estados de maior saída de brasileiros rumo à Londres e, também 

avança na produção de informação, conforme pode ser observado no mapa 1 abaixo. Batarce (2014) 

sugere os principais munícipios brasileiros emissores de migrantes para Londres, partindo da escala 

regional para a escala estadual e municipal. 

 

Mapa 1 – Cidades que representam a saída das migrantes no Brasil (2014) 

 

                                                             
8 Amostragem é referente a 97 mulheres brasileiras que participaram da pesquisa quantitativa realizada por Batarce 
em 2014. 



 

Observa-se que na região Sudeste do país no Estado de São Paulo a cidade com maior 

número de saída de migrantes é a cidade de São Paulo, seguido por ocorrências nas cidades de: 

Santos, Santo André, Ribeirão Preto e Sorocaba. Em seguida aparece o Estado do Rio de Janeiro, 

que apresenta a cidade do Rio de Janeiro como a maior emissora de imigrantes para Londres. O 

Estado de Minas Gerais não poderia ficar para traz na significativa saída dos sujeitos, neste destaca-

se como principal emissora de migrantes a cidade de Belo Horizonte, com ocorrências também nos 

municípios de Uberlândia, Montes Claros e Governador Valadares. O Estado do Espírito Santo 

apresenta ocorrências da saída de migrantes principalmente da cidade de Vitória e Vila Velha 

seguida por ocorrências nas cidades de Itarana e Cariacica. 

A região Sul também aparece no movimento de brasileiros para Londres. Nesta destacam-se 

o Estado do Paraná com maior ocorrência proveniente da cidade de Curitiba, seguido pelas 

ocorrências nas cidades de Maringá, Londrina, Arapongas e Jataizinho. Em relação ao Estado de 

Santa Catarina, houveram ocorrências nas cidades de Criciúma e Florianópolis.  Já no Estado do 

Rio Grande do Sul destacam-se Uruguaiana, Pelotas e Caxias do Sul. 

Em relação a região Centro Oeste a maioria das ocorrências originaram-se do Estado de 

Goiás, destacando-se as cidades de Goiânia e Anápolis.  

Na região Nordeste destacam-se quatro Estados. O Estado de Pernambuco, com ocorrência 

na cidade de Recife. O Estado da Bahia com ocorrências nas cidades de Porto Seguro e Nova 

Viçosa. O Estado do Ceará com ocorrências em Fortaleza. E o Estado de Alagoas com ocorrência 

em Maceió.  

Enquanto que na região Norte destacam-se ocorrências de saída de brasileiros rumo à 

Londres no Estado do Pará nas cidades de Rio Maria e Marabá e no Estado de Rondônia destaca-se 

Porto Velho. 

Analisando a figura 1, resultado das pesquisas realizadas por Evans et al. e o mapa 1, 

resultado da pesquisa de Batarce, infere-se que apesar de Evans et al. trabalhar com maior 

amostragem
9
 e demonstrar assim quais são os Estados do Brasil responsáveis pela emissão de 

migrantes para Londres, ela não apura a cidade especificamente de saída destes sujeitos, como faz 

Batarce
10

 (2014).  

De qualquer forma independente da escala as duas pesquisas trazem informações 

importantes, pois na figura 1 aparecem saídas de migrantes dos Estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Maranhã, Rio Grande do Norte e Paraíba, que são ocorrências de Estados que não 

aparecem no mapa 1. Enquanto que o mapa 1 aponta os municípios em que viviam estes migrantes, 

informação de fundamental importância para o aprofundamento de futuras pesquisas. Estes 

migrantes deixam o Brasil rumo à capital londrina e se estabelecem em diferentes distritos de 

Londres, como será discutido a seguir. 

  

                                                             
9 Resultado de 553 questionários 
10 Resultado de 97 questionários 



O movimento da chegada 
 

A espacialidade destes migrantes é revelada tanto nas pesquisas de Evans et al(2011) como 

nas de Batarce (2014) através do movimento dos locais de saída no Brasil e do movimento dos 

locais de chegada em Londres.  Neste sentido evidencia-se o direcionamento dos locais de maior 

concentração de brasileiro(a)s na capital inglesa, estes “...constituem o cinturão interno de Londres 

(Inner Londo) abriga muitas das principais concentrações: Westminster, Camdem, Islington, 

Hackney, Tower Hamlets, Southwark, Lewisham, Lambeth, Wandsworth, Hammersmith and 

Fullham e Kensington and Chelsea” (Evans et al., 2011, p.25) 

A figura 2 abaixo representa a extensão da comunidade brasileira em Londres. É importante 

apontar que os distritos de “Brent” e os bairros de “Bayswater” (distrito de “City of Westminster”) e 

“Stockwell” (distrito de “Lambeth”) são conhecidos como recinto ou reduto dos brasileiros, 

denotando a presença marcante da comunidade brasileira nestes locais, não apenas no 

estabelecimento de residências, mas também na inserção da identidade brasileira no contexto 

Londrino.  

 

Figura 2 – Residência dos brasileiro(a)s nos diferentes bairros de Londres (2011) 

 

 
 

 

Fonte: Evans et al, 2011. 
 

 



Nestes distritos encontram-se, por exemplo, mercearias, cabeleireiros, restaurantes, 

estabelecimentos de remessas de dinheiro, entre outros comércios implementados para satisfazer 

principalmente as necessidades identitárias da população brasileira, assim como para satisfazer as 

necessidades da comunidade local, como pode ser observado na fotografia 1 – Açougue Cuiabano – 

“Willesden Junction” (“Brent”) e na fotografia 2 “Café Brazil” – Próximo à estação de“Willesden 

Junction”.  
 

      Foto 1 – Açougue Cuiabano – Entre “Willesden Junction” e “Harlesden”(“Brent”) Londres 

Fonte: Batarce, 2014 

 

      Foto 2 – “Café Brazil” – Próximo à estação de “Willesden Junction”(“Brent”) - Londres 

Fonte: Batarce, 2014 

 

Estes dois estabelecimentos comercias encontram-se na mesma Avenida “High Street 

Harlesden” à uma distância aproximadamente de 600 metros um do outro. Observa-se que apesar 

do layout estar escrito em inglês, as cores verde, amarelo e azul estão presentes na fachada, assim 

como a bandeira do Brasil, fatores que identificam um comércio de produtos brasileiros que atende 



a comunidade brasileira residente nesta área, mas que também atende a comunidade local, é um 

estabelecimento que se mistura aos outros locais, mas que no entanto se identifica pela diferença 

cultural. 

O mapa 2
11

 (abaixo), confirma os dados apresentados por Evans et al(2011) na figura 1, logo 

“Brent” mais uma vez aparece como o principal distrito de concentração de brasileiras
12

. Também 

nesta amostragem os distritos de “Lambeth” e “Southwark” se destacam, pois possuem o maior 

número de pessoas falantes de língua portuguesa
13

, o que provavelmente aproxima a população 

brasileira à estas regiões.  

A novidade na pesquisa de Batarce é que aparecem em Londres três distritos com a presença 

brasileira, distritos que dentro da amostragem realizada por Evans et al (2011) não apareciam. São 

eles: “Hillingdon”, “Havering”, e “Redbridge”, como pode ser observado no mapa abaixo. 

 

Mapa 2 - Residência das brasileiras nos diferentes bairros de Londres (2014) 

 

 

 

Conhecer os locais de saída e de chegada destes sujeitos pode ser a chave que nos permitirá 

compreender as questões sócio-espaciais essenciais deste movimento migratório internacional e 

contemporâneo entre Brasil e Londres(UK). 

  

                                                             
11 Resultado da pesquisa do doutorado sanduíche realizado em Londres. 
12 Meu objeto de pesquisa foram as mulheres brasileiras trabalhadoras em Londres, assim todos os meus resultados se 

relacionam com a presença feminina em Londres, mas os resultados de Evans representam homens e mulheres. Neste 

artigo estas fontes de informações estão sendo utilizadas para demonstrar a presença de concentração de pessoas 

brasileiras, portanto não importa o gênero.   
13 Esta informação é proveniente da Conferência: “the development of Latin American studies in the UK during the last 

50 years” em comemoração aos “50th Anniversary of SLAS(Society for Latin American Studies )” que ocorreu no dia 2 

de Abril no “Clore Management Centre of Birkbeck College” sala B.01. 



Considerações Finais 
 

Importante salientar que os dados utilizados neste artigo representam uma porção da 

realidade da comunidade brasileira que se encontra em Londres, assim as informações levantadas 

nos trazem alguns indícios da realidade deste contingente populacional.   

Esta porção da realidade brasileira em Londres possui vozes que ecoam em pequenos 

fragmentos de conversas, estes fragmentos por sua vez exprimem como o movimento de migrar, o 

movimento de mudança territorial passa a fazer parte da vida destas pessoas. Pessoas que não 

aparecem apenas em números, mas que estão presentes em Londres em diferentes locais, como nos 

evidencia esta pesquisa que utilizou da combinação da metodologia quantitativa e qualitativa para 

expressar está espacialidade. 

Desta forma os dados provenientes do Ministério das Relações Exteriores brasileiro nos 

permitiu evidenciar três situações. A primeira infere que do ano de 2008 até o ano de 2011 a 

Inglaterra foi o país na Europa que mais recebeu migrantes brasileiros e que estes fixaram-se 

principalmente na cidade de Londres, no entanto de 2011 a 2012 evidencia-se uma queda neste 

número que vai de 180.000 para 118.000. Esta queda na presença brasileira na Inglaterra pode estar 

relacionada com as mudanças na política migratória inglesa mas faz-se necessário aprofundar esta 

relação com pesquisas futuras.  

Pelos dados apresentados observa-se também que enquanto no Reino Unido ocorre 

diminuição da presença brasileira em 2012, neste mesmo ano tanto a Alemanha com 95.000 

brasileiros quanto Portugal com 140.000 brasileiros fecham o ano com aumento do número de 

migrantes brasileiros, pois no ano de 2011 a Alemanha apresentava a presença de 90.000 brasileiros 

e Portugal de 137.000. 

As informações da pesquisa realizada por Evans et al. (2011) em conjunto com as 

informações resultantes da pesquisa de Batarce (2014) nos auxilia a compreender um pouco mais o 

movimento migratório internacional entre Brasil e Inglaterra. Assim a amostragem trabalhada por 

Evans et al.(2011) demonstrou a origem (fig.1) destes sujeitos no Brasil (Estados) assim como 

demonstrou os distritos que eles residiam em Londres em 2010 (fig.2). Já os dados adquiridos na 

amostragem de Batarce (2014), apresenta como novidade os municípios (mapa 1) de origem destes 

migrantes, além de também apresentar os Estados brasileiros e os distritos que os migrantes 

brasileiros residem em Londres em 2014.  

A partir dos dados de Batarce (2014) corrobora-se com Evans et al(2011) em relação ao 

Estado de São Paulo ser o principal emissor de migrantes brasileiros e comprova-se com a 

amostragem da pesquisa empírica que é a cidade de São Paulo a principal emissora destes sujeitos, 

seguida por outras cidades de outros Estados como Goiânia (GO) e Belo Horizonte(MG).  

A pesquisa de Batarce (2014) também reafirma os dados de Evans et al (2011) de que há na 

metrópole Londrina a concentração da presença de brasileiro(a)s principalmente no distrito de 

“Brent”, “Lambeth” e “Southwark”. Aponta-se aqui que mesmo não existindo a possibilidade de 

comparação entre os resultados de ambos os trabalhos, pois trata-se de diferentes amostragens, 

vislumbra-se uma tendência de crescimento desta concentração populacional de brasileiros no Sul 

de Londres no distrito de “Bromley”. No entanto esta tendência apenas poderá ser confirmada com 

o aprofundamento da pesquisa, pois não existem números, dados quantitativos que comprovem isso, 

o que existe além da amostragem deste trabalho é a percepção empírica do local, devido à 

realização da pesquisa e de alguns meses de residência e observação neste local de Londres e 

também de conversas informais com as pessoas frequentadoras do café e mercearia brasileiro 

chamado “Braziliana”. 

Voltando especificamente o olhar para a figura 1 e o mapa 2, também existem algumas 

informações que necessitariam de aprofundamento teórico e empírico. Batarce (2014) aponta a 

ocorrência de brasileiras residindo nos distritos de “Hillingdon”, “Havering”, e “Redbridge”. Estes 

distritos não apareciam na amostragem de Evans et al (2011), porque naquele momento da pesquisa 

não existiram pessoas que apontassem residência em um destes distritos. Sugere-se pelas 



ocorrências apresentadas na pesquisa de Batarce(2014) que existe pelo menos um brasileiro em 

cada distrito de Londres.  

Ainda em relação a presença brasileira nos três distritos citados acima, percebe-se que estes 

localizam-se geograficamente nos extremos leste e oeste do mapa. Sugere-se a possibilidade de 

aprofundamento teórico relacionado a renda da terra, pois quanto mais perto da área Central de 

Londres se vive mais alto é o valor de imóveis, tanto para alugar quanto para comprar.  

  Percebe-se que mesmo utilizando amostragens quantitativas ainda não ideais, estas são 

capazes de direcionar as concentrações de saída e de destino da população brasileira neste 

movimento migratório entre Brasil e Inglaterra, informações estas que antes não existiam e que 

proporcionam a abertura de um leque de possibilidades de pesquisa. Assim estudos quantitativo e 

qualitativo são necessários à respeito da comunidade brasileira em Londres.  

Os trabalhos de Evans(2006), Evans et al(2011) e de Batarce(2014) são fundamentais pois 

eles iniciam a criação de um banco de dados, ainda que pequeno, sobre a população brasileira que 

reside em Londres e que é “invisível” perante o governo inglês e perante o próprio governo 

brasileiro, pois o governo brasileiro não sabe ao certo quantos brasileiros residem em Londres, 

segundo eles os dados são estimativas que baseiam-se no atendimento ao público realizado pelo 

Consulado brasileiro e pela Embaixada brasileira.   

A partir do direcionamento espacial outras portas para pesquisa sobre a comunidade 

brasileira se abrem, como por exemplo, descobrir porque as pessoas migram da capital paulista para 

capital londrina, e que tipo de influências econômicas, sociais e culturais esta comunidade pode 

proporcionar em ambas capitais. Ou estudar o movimento migratório valadarense para Inglaterra, já 

que aparece na pesquisa de Batarce ocorrência da existência de pessoas que vivem em Londres e 

que são originárias de Governador Valadares e sabe-se que esta cidade enviou centenas de 

migrantes para a América do Norte no final do século passado. Ou ainda aprofundar as pesquisas da 

concentração brasileira nos bairros dos distritos de Londres, entre outras possibilidades de pesquisa. 

São tantas perguntas sem respostas. Tantas geografias que podem ser percorridas e 

desvendadas. O direcionamento dos locais de saída e de chegada destes sujeitos permite 

compreender a dinâmica espacial migratória destes sujeitos e principalmente a necessidade deste 

migrante que deixa seu território nacional para viver no território nacional do outro. Assim a 

localização geográfica nos permite conhecer e relacionar fatos concretos como a realidade da 

espacialidade migratória dos brasileiro(a)s em Londres. Estudar a comunidade brasileira em 

Londres é contribuir para dar um “rosto” para estes migrantes e criar possibilidades de políticas 

públicas para os migrantes internacionais. 
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