
Os dados apresentados compõem a pesquisa intitulada “A 
personagem do romance brasileiro contemporâneo”, coordenada 
pela profª. Regina Dalcastagnè e realizada na Universidade de 
Brasília (UnB). O objetivo principal consistiu em mapear os 
romances brasileiros publicados pelas maiores editoras do campo 
literário nacional no período de 2004 a 2015. Ao se compreender 
a literatura como instrumento formador de representações e de 
questionamentos acerca da realidade social, inserida num 
contexto de tensões e disputas — ideológicas, políticas e 
mercadológicas —, percebe-se que muitas vezes ela gera 
implicações extra-textuais. Dessa forma, a fim de se traçar um 
panorama sobre quais personagens compõem o romance 
brasileiro recente e sobre quem o escreve, foram coletadas 
informações a respeito dos autores, das personagens e dos 
espaços literários dos romances. Este trabalho pretende propor 
uma reflexão acerca do espaço e da presença dos migrantes na 
produção referida.
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O migrante é uma figura de 
destaque na produção literária  
brasileira contemporânea 
recente. Mesmo representando  
20,3% das personagens, é 
possível identificar uma forte 
presença em alguns autores 
da cena literária atual. Luiz 
Ruffato, por exemplo, focaliza-
o em suas obras. 
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Ao se cruzar os dados de espaço e migrantes, percebe-se que a 
maioria das narrativas com a presença dessas personagens se 
passa na cidade, com um índice de 87%. Em comparação com 
todas as personagens, a presença da cidade é 12% maior, 
revelando uma predileção. Um dos motivos que podem ser 
inferidos é a maior oferta de empregos e oportunidades nos 
centros urbanos.

País Freq.

Brasil 91%

Exterior 23%

Incerto 1%

91% dos romances se passam no Brasil. Apesar do percentual 
enorme, vale ressaltar que, observando-se a tabela, infere-se que 
há um valor significativo de romances que possuem os dois locais 
como espaço, o que prova que as personagens frequentam 
ambos, ou seja, estão se deslocando.
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Os romances que compõem o recorte selecionado foram fichados 
por uma equipe de estudantes que se dedicou a lê-los, coletar os 
dados e inseri-los no programa Sphinx Lexica. As dúvidas foram 
discutidas em reuniões do grupo e resolvidas caso a caso, de 
acordo com a particularidade de cada situação. 

Romances nacionais publicados pelas três editoras brasileiras 
consideradas mais importantes no período entre 2004 e 2015, na 
opinião de agentes do campo literário brasileiro, como escritores, 
críticos etc. São elas: Companhia das Letras, Record e Objetiva/
Alfaguara.
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Um caso específico
O romance Hanói (2013), de 
Adriana Lisboa, aborda a questão 
da migração e do deslocamento de 
forma peculiar. Apesar da presença 
de personagens migrantes, o foco 
da obra recai sobre personagens 
não-migrantes, cuja relação com o 
estrangeiro se dá de maneira 
indireta, por meio de familiares. Os 
des locamentos acabam por 
implicar consequências afetivas, 
psicológicas e éticas para as 
personagens, cujas preocupações 
identitárias são tema central. 


