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RESUMO 

 

A formação e produção do espaço brasileiro se constituem em um processo colocado em marcha por 
atores sociais com diferentes tradições culturais fruto das várias etnias que buscavam acalentar o seu 
imaginário com terras distantes como fonte para a panacéia da situação vivenciada na sua terra de origem. 
À vontade o desejo que norteavam a disposição das pessoas migrarem para terras desconhecidas mesmo 
sofrendo com o sentimento de pertencimento que se mantém arraigado no seu caminhar. Por conseguinte, 
o seu caminhar é marcado pela sua identidade cultural, a qual retém fortes vínculos com o lugar de origem 
com as tradições, ou seja, o migrante transporta consigo a cultura, a tradição, a língua e as histórias que 
vivenciaram e que deixaram suas marcas. Ao se defrontarem com a nova realidade entram em choque com 
o seu presente e são levados a desenvolverem um sentimento de pertencimento ao não conhecido. O que 
perpassa um trilhar de conhecer a nova cultura, sem, contudo serem assimilada por ela e sem abandonar 
totalmente a sua identidade. Esse trilhar da constituição de uma cultura híbrida é narrada de forma sensível 
pela obra literária “Filhos do destino: história do café e do imigrante em São Paulo” de Hernani Donato 
(1950) que revela para o olhar geográfico a experiência vivida pelo migrante de diferentes etnias no espaço 
cafeeiro paulista, no período entre 1895 e 1950. Ao penetrar nas entranhas da obra literária de Donato 
essa proporciona ao olhar geográfico se apropriar do olhar sensível do autor ao transportar o leitor para a 
temporalidade e espacialidade da experiência vivida por esses migrantes. Nesse sentido, esta reflexão 
busca na interioridade do olhar literário abarcar as transformações sócio-espaciais via a saga dos 
migrantes que se dispuseram ou foram dispostos a trilhar um caminho longe da sua terra de origem. 
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“É ainda possível chorar sobre as páginas de um livro, mas não se 
pode derramar lagrimas sobre um disco rígido”. 

José Saramago    

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação e produção do espaço brasileiro se constituem em um processo 
colocado em marcha por atores sociais com diferentes tradições culturais fruto das várias 
etnias que buscavam acalentarem o seu imaginário com terras distantes como fonte para 
a panacéia para a situação vivenciada na sua terra de origem. À vontade o desejo que 
norteavam a disposição das pessoas migrarem para terras desconhecidas mesmo 
sofrendo com o sentimento de pertencimento que se mantém arraigado no seu caminhar, 
pois a condição de pertencimento a uma comunidade local, a um domicílio, ao seu lugar 
se faz presente no percurso de vida das pessoas. Por conseguinte, o seu caminhar é 
marcado pela sua identidade cultural, a qual retém fortes vínculos com o lugar de origem 
com as tradições, ou seja, o migrante transporta consigo a cultura, a tradição, a língua e 
as histórias que vivenciaram e que deixaram suas marcas. Ao se defrontarem com a nova 
realidade entram em choque com o seu presente e são levados a desenvolverem um 
sentimento de pertencimento com o novo, o não conhecido, o que perpassa um trilhar de 
conhecer a nova cultura, sem, contudo serem assimilada por ela e sem abandonar 
totalmente a sua identidade.  

Esse trilhar da constituição de uma cultura híbrida é narrada de forma sensível 
pela obra literária “Filhos do destino: história do café e do imigrante em São Paulo” de 
Hernani Donato (1950) que revela para o olhar geográfico a experiência vivida pelo 
migrante de diferentes etnias no espaço cafeeiro paulista, no período entre 1895 a até 
alguns anos após a crise de 1929. Ao penetrar nas entranhas da obra literária de Donato 
essa proporciona ao olhar geográfico se apropriar do olhar sensível do autor ao 
transportar o leitor para a temporalidade e espacialidade da experiência vivida por esses 
imigrantes. 

Nesse sentido, este texto busca na interioridade do olhar literário abarcar as 
transformações sócio-espaciais via a saga dos migrantes que se dispuseram ou foram 
dispostos a trilhar um caminho longe da sua terra de origem. Contudo, para adentrar no 
trabalho a partir de uma obra literária se faz necessário realizar uma reflexão sobre o 
texto narrativo para capturar suas significações e finalidades, assim o primeiro tópico da 
presente análise se volta para essa questão. O segundo tópico proposto constitui-se no 
resgate de alguns pontos que marcam a visão dos geográficos sobre a literatura. A 
finalização do trabalho ocorre com a apreensão do tempo e do espaço presente na obra 
literária foco da análise na busca de apresentar a fecundidade e potencialidade de 
desenvolver um trabalho a partir da literatura. 
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SIGNIFICAÇÕES E FINALIDADE DA LITERATURA 

Para adentrar-se na reflexão sobre literatura, particularmente, na perspectiva de 
penetrar o olhar geográfico na interioridade da obra literária, cabe trazer a tona às 
significações, finalidades e as concepções de literatura presente nas discussões sobre a 
temática. Nesse sentido, salienta-se que a narrativa literária se apresenta como um 
discurso narrativo, pois se fundamenta na narratividade que é inerente aos demais 
discursos narrativosi, contudo sua particularidade encontra-se pautada na sua natureza 
fictícia, com considera Saraiva “ A instalação de um mundo possível e a 
convencionalidade do relato, ou seja, o artifício  da linguagem verbal, determinam a 
especificidade da narrativa literária e permitem sua aproximação ou distanciamento em 
relação ás outras produções que fazem parte do modo narrativo”. (2001, p.51). 

O artifício da linguagem verbal transforma o texto literário em uma das 
possibilidades de expressão, representação e conhecimento da sociedade via a utilização 
das palavras (língua). A exploração dessa forma de expressão ao longo do tempo, 
destina-se a uma diversidade de finalidades e propósitos, os quais se alteram de acordo 
com o momento histórico e são marcadas pelas diferentes culturas, línguas, povos. Mas 
como alerta Brait “... apesar de todas as diferenças de gêneros e conteúdos, apontando 
para essa marca da natureza humana que é o fazer literário, o fazer poético, fazer em 
que a língua, em sua modalidade escrita ou oral, é utilizada para expressar e justificar a 
existência humana”. (2001, p.05).  

O ato de narrar literário emana da natureza humana e propala o encanto dessa 
forma de expressão, a qual apesar de sua especificidade ficcional vincula-se a 
representação do desenrolar de ações que são “... vivenciadas por personagens situadas 
em determinado tempo e espaço, instituem um universo fictício como se fosse real”. 
(SARAIVA, 2001, p.52). 

Essa mediação entre o universo real e fictício se apresenta como o caminho 
traçado pelo ato comunicativo que encontra na empiria o seu substrato, contudo, 
concebe um universo distinto da realidade concreta, pois os acontecimentos e 
personagens do universo da narrativa não se materializam como sujeitos reais, no 
momento que são criados pelo autor. Tal fato fundamenta a natureza fictícia do discurso 
literário. Outrossim, a significação que ganha o universo narrativo desprende-se da 
realidade, por conseguinte “... reproduz um modelo de mundo nos seus contornos mais 
gerais”. (LOTMAN, apud SARAIVA, 2001, p.52). 

No sentido do texto literário se apresentar como uma reelaboração da realidade é 
que Saraiva considera que é possível realizar uma correspondência com o mundo real, e, 
portanto “... situa-se no plano do possível e do crível, sendo, por essa razão verossímil 
em vez de verdadeiro”. (Ibid, p.52). 

A verossimilitude da narrativa literária a torna passível de ser acreditada, pois 
“Uma vez que a literatura, como todas as artes, enraíza-se na sociedade humana de 
forma a revelar não apenas a essência de existência dos homens, mas também o seu 
modo de vida e os valores dos diferentes momentos históricos”.(2001, p.55). 
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O discurso literário transporta o leitor para a temporalidade que se pauta o 
desenrolar do drama narrativo, permitido-lhe se inserir no tempo e espaço vivenciado e, 
dessa forma provido-o do conhecimento da cultura, da política, da economia da 
sociedade enfocada, assim remete-o para uma temporalidade e espacialidade.  

A questão que emerge dessa discussão sobre a vinculação entre o real a obra de 
arte, no caso a literatura, vai de encontro com as elucubrações de Adorno em torno do 
“engagement”iidas obras de artes,  nas quais o autor alude sobre as visões que 
consideram o distanciamento das obras para com a realidade empírica e defende que: 
“Não há um conteúdo objetivo, nem uma categoria formal da poesia, por mais 
irreconhecivelmente transformado e às escondidas de si mesmo, que não proceda da 
realidade empírica a que se furta”. (1973, p.66). A reflexão de Adorno elucida e reafirma 
o vinculo entre o mundo real e as diferentes modalidades de expressão artística, e 
argumenta que: “Como algo meramente feito, fabricado, as obras de arte, também as 
literárias, são regras de orientação para a praxis a que se furtam: a fabricação da vida 
propriamente dita”. (Ibid., p.70) 

O ponto central da analise adorniana é demonstrar que o valor das obras 
artísticas não é simplesmente o que foi incutido de espiritual, pelo contrário o que elas 
podem proporcionarem para o avanço intelectual, político e cultural da sociedade, ou 
seja, que possam fomentarem uma visão crítica, na qual “... obriga o espírito a tomar um 
rumo em que ele não precise se acanalhar”. (Ibid., p.70). Nas palavras de Adorno está 
cristalizada a questão que as obras de artes não precisam se privar do papel de 
conscientização política e, sim se imiscui com a possibilidade de formação do sujeito 
crítico. 

No entanto, a atividade crítica do leitor procede da própria formação do sujeito 
social, pois no ato da leitura se defronta o texto e o leitor. Nesse momento se processa 
conforme Ricouer a “fusão” desses dois horizontes, ao se estabelecer à fusão “... compete 
ao leitor efetivar o objetivo da narrativa e, através do confronto do mundo do texto com o 
mundo real, aprender esse último, tanto para confirmá-lo quanto para negá-lo e 
transformá-lo”. (SARAIVA, 2001, p.52). 

Na fusão dos dois horizontes – o texto e o leitor - cabem a cada qual se fazer 
sentir; o leitor com sua capacidade de criticidade e o texto literário na sua qualidade de 
obra de arte e como tal: “... não significa aguçar alternativa, e sim, através simplesmente 
de sua configuração, resistir à roda viva que sempre fr novo está a mirar o peito dos 
homens”. (ADORNO, 1973, p.55). Pois, o papel de sujeito ativo do leitor se vincula ou 
“... lhe é garantido na medida em que a estrutura do texto enseja sua inclusão e um ativo 
trabalho de leitura e de deciframento”. (SARAIVA, 2001, p.61).  

A significação e finalidade da narrativa literária enfocadas são respaldadas pela 
visão de Antonio Candido ao defender que a literatura apresenta: 

Uma função psicológica, que visa a satisfazer a necessidade de ficção e fantasia 
que todo o ser humano possui; uma função formativa, que contribui para a 
formação de sua personalidade; e uma função de conhecimento do mundo e do 
ser”. (CARVALHO, 2001, p.59, grifo nosso). 
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As funções da literatura evidenciadas por Carvalho a partir da obra de Candido 
reafirmam o pressuposto da possibilidade que a narrativa literária pode desempenhar na 
formação de “sujeitos emancipados”, no sentido de criar condições de desenvolvimento 
da “potencialidade crítica do esclarecimento” que implica em uma proposta de trabalhar, 
de ler, de pesquisar via a leitura literária de forma de abarcar a totalidade da sua 
significação e finalidade. 

Cabe, frisar que na proposta de se trabalhar com literatura, particularmente, para 
se explorar sua função formativa e de conhecimento se faz necessário retomar a 
discussão sobre a formação do leitor críticoiii, pois para o leitor não se tornar um agente 
passivo perante o texto narrativo é preciso considerar que o conhecimento não advém a 
penas da educação formal, mas está envolto na própria realidade da existência humana. 
Assim, “A ação de conhecer está presente simultaneamente nas ações biológicas, 
cerebrais, espirituais, culturais, lingüísticas, sociais, políticas e históricas, por isto, o ser 
condiciona o conhecer, que ao mesmo tempo condiciona o ser”. (PETRAGLIA, 2001, 
p.71). 

A autora desenvolve essa reflexão pautada nas idéias de Morin de que o 
conhecimento está conexo às competências inatas do individuo, por conseguinte conjuga 
características individuais, existenciais e subjetivas, bem como as objetivas. Portanto, “... é 
preciso considerar-se os aspectos paixão, dor e prazer no ato do conhecimento”. 
(MORIN, apud PETRAGLIA, 2001, p.72).  

Ao se voltar para a questão do conhecimento se sobressai a discussão em torno 
da especialização que foi submetido o pensar acadêmico pautado na tese que o 
progresso cientifico desenvolve-se via a valorização da especialização em detrimento da 
unidade. Assim, o pensar e o conhecimento se apresentam de forma fragmentada, por 
conseguinte transformado a formação do sujeito em disciplinas distintas que não 
proporcionam o diálogo entre os saberes, conseqüentemente, o pensamento não se 
desenvolve permeado pelo movimento profícuo do entrelaçamento dos saberes, e, sim de 
forma linear e reducionista. Nesse prisma que Morin coloca que: 

Mas a interdisciplinaridade controla tanto as disciplinas como a ONU controla 
as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer a sua soberania 
territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as fronteiras confirmam-se em 
vez de se desmoronarem ”. (Apud: PETRAGLIA, 2001, p.74).           

Percebe-se nas palavras de Morin que o caminho para ultrapassar as fronteiras 
entre as disciplinas não se vincula, simplesmente, a interdisciplinaridade que a considera 
como “colaboração e comunicação” entre os saberes, cada qual defendendo o sue 
objeto de estudo, isto é, o seu território que abrange uma especificidade e 
particularidade, as quais erguem os limites territoriais. Para obter o desbloqueamento dos 
limites que levam o enclausuramento do conhecimento em disciplinas Morin defende a 
“transdisciplinaridade”iv.  

Salienta-se que o intuito de levantar essa questão complexa sobre o monologo 
que perpassa o conhecimento cientifico volta-se para demonstrar como as concepções de 
literatura são apreendidas pelas disciplinas, as quais estão imbuídas dos limites territoriais 
que dão forma a cada área do conhecimento.  
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No caso da sociologia a literatura se configura na possibilidade de visualizar as 
manifestações culturais das diferentes categorias sociais, pautada nos seus valores e 
ideologias. (CARVALHO, 2001) No território da historia a literatura corresponde a “... 
apreensão da realidade de uma determinada sociedade, de forma de revelar as 
diferentes formas de vida de uma cultura ao longo das décadas e dos séculos”. (Ibid, 
p.56). 

A literatura para os filósofos constitui-se em uma obra de arte e permite capturar a 
essência humana, nesse ponto as obras literárias tornam-se fonte de investigação 
filosófica. Já para as artes a literatura constitui-se em uma “criação verbal”. (CARVALHO, 
2001). 

Ressalta-se que apenas consideraram-se essas concepções para refletir sobre a 
questão que mesmo ao se trabalhar com o texto narrativo literário que possui sua 
significação e finalidade cada campo do saber o apropria de forma diferenciada, o que 
remete o ponto de vista de Morin que o conhecimento cientifico se encontra no plano da 
interdisciplinaridade, ou seja, perpassa pela colaboração e comunicação, contudo, cada 
qual sobre o seu território. Nesse sentido, se acredita que a obra literária pode viabilizar 
um papel central para a busca da união dos saberes ao desempenhar as funções 
defendidas por Candido e, por conseguinte propiciar a formação de “sujeitos 
emancipados” que consigam se desatrelar do conhecimento linear e atravessar as 
fronteiras do saber, mesmo que o próprio não se permite a fale-lo.  

 

O OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE O TEXTO LITERÁRIO  

A direção do olhar geográfico para o texto literário está atrelada ao processo 
histórico do pensamento geográfico e irradia as cores da fronteira territorial desse saber. 
Contudo, pode-se dizer que o mesmo apresenta avanços na busca de superar os 
contornos impostos pela fronteira da disciplina geografia.  

O movimento de mudança do conhecimento geográfico encontra-se envolto nas 
transformações do pensamento cientifico no decorrer do tempo histórico. Salienta-se que 
não é o escopo dessa analise adentrar nas diferentes abordagens teóricas metodológicas 
da ciência geográfica, entretanto, é interessante colocar que desde a sua sistematização 
oficial a partir da segunda metade do século XIX até a contemporaneidade, o 
pensamento geográfico passou por momentos de ascensão imersão de diferentes bases 
teóricas/metodológicas que alicerçaram e alicerçam as diferentes abordagens da 
geografia. 

No movimento de mudança sofrido, principalmente nos anos 60 e 70 do século 
passado, o fazer geográfico passa a buscar se desenvolver via o dialogo com outros 
saberes, isto é, “... ler a geografia com base em textos variados das diferentes ciências, 
da mídia, do imaginário popular, etc é algo enfatizado com as mudanças dos anos 80 
em especial”. (REICHWALD, 2003, p.69). 

O ponto de vista de Reichwald pauta-se na concepção que a geografia, como as 
demais ciências, teve superar suas próprias limitações, no sentido de ultrapassar a divisão 
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do trabalho cientifico. E defende que: “O exercício de análise geográfica tem maior 
competência de aproximação à complexidade do mundo se também for plural 
internamente: buscar diferentes pontos de vista para ler analiticamente o mundo e 
também ser capaz de escrever sobre isso sob diferentes aspectos”. (Ibid, p.70). 

Na busca de trilhar e abarcar a pluralidade que autor coloca três eixos 
fundamentais como base da análise espacial de ler o mundo, quais sejam: o político, o 
cultural e o econômico. Assim, a partir desses eixos a literatura poderá propiciar ao olhar 
geográfico “ler o mundo” nas suas entranhas para resgatar sua complexidade e 
dinamicidade. Nas palavras de Reichwald: 

Pode-se tomar a obra literária como um dos subsídios para entender os 
contextos do lugar (espaço que dá identidade ao sujeito) e as interações que 
este espaço tem com outras partes do país e do mundo (relações de escala). As 
tramas literárias representam a pessoa “comum” seus dramas (política, cultura e 
economia) e seus espaços cotidianos (o lugar). (2003, p.71, grifo nosso). 

Considera-se que o texto literário ao se apresentar como uma reelaboração da 
realidade se constitui em um potencial para apreensão da produção espacial ao permitir 
a compreensão das relações sócio-espaciais tanto no plano do pensamento 
objetivo/racional  como no plano da subjetividade. Esse último marcado pela 
sensibilidade que se faz presente na produção literária, portanto, cria as condições de 
fazer germinar a construção de conhecimento imbuída de narrativa sensível e da 
objetividade buscada pela ciência. Dessa forma, “A produção literária, independente de 
sua condição enquanto obra de arte, freqüentemente é portadora daquele caráter 
geográfico [...], na medida em que constrói uma espacialidade muito expressiva.” (2002, 
p.132) 

Nessa linha de discussão sobre as potencialidades das obras de literatura como 
subsídio para a análise geográfica, seja na pesquisa seja no ensino, se encontra defesas 
desde da década de 40v, contudo, se ressalta o comentário realizado por Segismundo: 

No entender do leigo, será contrassenso incluir-se um livro de literatura, um 
romance por exemplo, entre os tratados de geografia, como documento duma 
região ou dum acidente. Certo, a obra de ficção – conto ou poesia – não é 
estritamente uma composição geográfica, mas, do mesmo modo que um tomo 
de geografia é obra literária, um romance ou volume de versos podem constituir 
excelente repositório de dados geográficos. (1949,p.327). 

Salienta-se o trabalho interessante desenvolvido por Lima (1990,2000) a partir da 
literatura e calcado na perspectiva da percepção da paisagem e considera que: “A 
paisagem geográfica captada pelo escritor não emerge simplesmente como matéria 
inanimada de um cenário estático, pois, ao mesmo tempo em que vivifica, é vivificada 
mediante a memória e visibilidade de suas experiências, percepções e imagens”. (2000, 
p.9). 

Ao se debruçar sobre as visões dos geógrafos das obras literárias percebe-se que 
as mesmas direcionam os seus olhares para o espaço, entretanto, cada qual se volta para 
as categorias de análise da geografia, as quais refletem a própria carga 
teórica/metodológica do autor. No entanto, na essência o pesquisador/educador  que 
trabalha com outras formas de expressões que não esteja subjugada pela racionalidade 
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imposta pelo conhecimento cientifico, está a busca de deixar aflorar a “imaginação 
criadora”, pois: “O homem é dotado não apenas no poder de (re)produzir, mas 
sobretudo de criar, e que a criação é suficientemente aberta para não se restringir às 
determinações da razão”. (HAESBAERT, 1997, p.31). 

 

O OLHAR GEOGRÁFICO SOBRE A OBRA LITERÁRIA “FILHOS DO DESTINO. 
A HISTÓRIA DO CAFÉ E DO IMIGRANTE EM SÃO PAULO” 

Cabe destacar que se parti do pressuposto que a espacialidade é fruto da 
produção do espaço, a qual se efetiva pelo trabalho social permeado pelo o contexto 
político, econômico e cultural de uma sociedade. Nesses contextos se cristaliza a 
temporalidade do processo histórico dessa produção espacial como considera Moraes 
“... sem dúvida, as formas criadas permitem uma leitura enquanto símbolo de uma 
cultura e uma época. Elas exprimem concepções e mentalidade, são construções 
impostas á natureza”. (Apud BASTOS, 1998, p.59). 

A apreensão da produção do espaço não se restringe a compreender e analisar as 
condições materiais de existência de uma sociedade vinculada ao modo de produção 
dominante e, sim abarcar além do visível, ou seja, “Importante se faz revelar as 
determinações ‘invisíveis’ sem fugir da premissa de que o homem é agente da produção 
do espaço. Não podemos deixar de enfatizar que na apreensão do espaço material 
aparecem valores subjetivos, representativos e simbólicos”.(BASTOS, 1998, p.60). 

Dessa forma, concebe-se que o texto literário na sua qualidade de verossimilhança 
da realidade propicia ao olhar geográfico penetrar na dimensão espacial e capturar o 
contexto espaço-temporal abordado no texto narrativo. No entanto, considera-se que 
essa apreensão siga os pontos colocados anteriormente sobre a obra literária. Nesse 
caminho cabe salientar a consideração realizada por Bastos: “ Pode-se, portanto, através 
da literatura, fazer uma leitura geograficamente possível da realidade, a qual não dará 
conta, jamais, da totalidade, pois a representação- no caso, a literatura é sempre 
parcial”. (1998, p.58). 

Nesse sentido, se volta o olhar para a obra de Donato “Filhos do destino. História 
do café e o Imigrante em São Paulo”, a qual se enquadra no estilo romance e que revela 
ao olhar geográfico a temporalidade e espacialidade, vivenciada pelo imigrante de várias 
etnias, e marcadas pela produção cafeeira. Para a apreensão da produção sócio-
espacial presente no texto literário elencou-se pontos para adentrar na análise, os quais 
estão sistematizados na Figura 1.  

A obra de Danato transporta o leitor para a temporalidade vivenciada no final do 
século XIX e inicio do século XX (1889-1930). Ao se penetrar nesse período histórico se 
introduz na realidade brasileira marcada pelas relações sociais de produção escravista 
em esfacelamento e dominada pelas oligarquias agrárias. 
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Figura 1: O olhar geográfico sobre o texto literário 

TEMPO TEMPORALIDADE

QUANDO CONTEXTO HISTÓRICO

ECONOMIA POLÍTICA RELAÇÃO DE
 PRODUÇÃO CULTURA

PRODUÇÃO DO ESPAÇO ESPACIALIDADES

LUGAR ONDE

 TRANSFORMAÇÃO ESPAÇO
 

Montagem: Ideni Terezinha Antonello 

 

Desde o inicio a efetivação da “empresa colonial” o processo de ocupação e 
produção do espaço da então colônia-Brasil moveu-se ancorado na monocultura e no 
trabalho escravo. A produção agrícola assentada em um único produto de valor 
comercial direcionado para o mercado externo comandou as condições sócio-
econômicas. Tal fato se caracterizava por períodos de ascensão e emersão de 
determinado produto em função do seu valor no mercado internacional. Por conseguinte, 
a temporalidade em pauta no texto literário em foco, correspondia ao momento de 
substituição das plantações de cana-de-açúcar para as de café. Assim, a economia 
agrária exportadora passa a ter como base produtiva à cafeicultura. Segundo Novy 
“Enquanto unidades centrais de produção, a plantação e o engenho açucareiro foram 
substituídos no século XIX definitivamente pelas plantações de café no Sudeste. O café 
tornou o mais importante produto de exportação. De 1831-1840 a 1881-1890 ele 
logrou aumentar a sua participação de 43,8% para 61,5%”. (2002, p.102).  

A transição para um novo produto de expressão comercial ocorre sob a 
organização social advinda da Colônia, a qual estava estruturada em duas categorias 
sociais, nitidamente definida: os senhores (grandes proprietários de terras) e os escravos. 
Conseqüentemente, o poder encontra-se advinculado a terra. A propriedade fundiária era 
o sustentáculo do poder das oligarquias agrárias e o trabalho servil utilizado para colocar 
em marcha o processo produtivo. O trabalho escravo se apresentou como a estratégia de 
manutenção da grande propriedade, pois a presença de abundância de terras na 
Colônia poderia proporcionar a formação de pequenos produtores independentes, ou 
seja, sem laços de subjugação com os grandes proprietários de terra. 
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A expansão do café, particularmente em direção ao “oeste paulista” ocorreu 
concomitantemente com fatos que levariam a delinear uma reorganização no espaço 
agrário brasileiro, principalmente, como a regulamentação de acesso a terra via a Lei de 
Terras de 1850. Essa Lei constituiu-se no prelúdio do processo de dissolução da 
escravatura, pois representava a necessidade de obstacularizar o livre acesso a terra por 
parte dos futuros libertos, ao transformá-la em mercadoria. Dessa forma, o escravo, em 
1888, é metamorfissado de mercadoria para ofertante de uma mercadoria a sua força de 
trabalho, materializando a situação colocada por Martins “...num regime de terras livres, 
o trabalhador tinha que ser cativo num regime de trabalho livre a terra tinha que ser 
cativa”. (1979, p.32). 

A transição do trabalho servil para o trabalho livre entre em choque com as 
potencialidades de expansão oferecidas pela disponibilidade quantitativa de terras, bem 
como pelos aspectos físicos presentes (clima, fertilidade e topografia) da área paulista, 
pois “O avanço da cultura cafeeira sobre novas áreas dependia fundamentalmente de 
mão-de-obra, sem o que a terra tinha pouca utilidade”. (MARTINS, 1979, p.62). 

Nesse contexto, surge a figura do imigrante como o novo sustentáculo produtivo 
para a ampliação do complexo cafeeiro. A planta avança conforme fluí a mão-de-obra 
provida  pela migração em massa. O fluxo migratório era formado por uma população 
advinda de vários países, contudo, tinha em comum a perspectiva de deixar o passado 
sombrio na busca de luminosidade para sua vida futura. Nas palavras de Donato “Nas 
escotilhas, pelo cordame, furiosamente comprimida contra a amurada, aperta-se a 
multidão vinda de todos os caminhos do mundo ao peso dos fardos eternos: a fome, a 
guerra, a opressão. Neste minuto são uma só raça: imigrante; com uma só religião: 
amanhã”.(1950, p.10). 

A perspectiva de luminosidade sobre o futuro irradia do desejo e da “crença” do 
imigrante que América lhes proporcionariam o que estava sendo negado na sua terra de 
origem, ou seja, um amanhã luminoso que refletisse uma qualidade de vida, envolto no 
imaginário criado a partir das máximas propagadas pela a propaganda oficial das 
vantagens da imigração como  a seguinte: “ A América é uma terra faminta de gente. 
Esta gente tem fome de terra. Pensam esta gente e a América que se hão de completar!” 
(DONATO, 1950, p.19). 

Realmente a “terra estava faminta de gente”, entretanto, a terra do fazendeiro com 
o intuito de suprir suas necessidades de braços para o café. E o imigrante a solucionou, 
conforme Cano “De 1886 em diante, não haveria maiores problemas: o crescente fluxo 
imigratório solucionaria a escassez da oferta de mão-de-obra, consolidando, ao mesmo 
tempo, a passagem para o sistema de trabalho assalariado”.(1977, p.38).  

Tal afirmativa pode ser visualizada nos seguintes dados a população de imigrantes 
em São Paulo passa de 22.242 em 1880, para 43.981, em 1885, e atinge um total de 
963.486 pessoas em 1900. (Ibid, p.36). 

A imigração em massa proporcionou a formação do contingente da força de 
trabalho que demandava a nova monocultura. Todavia, a substituição do trabalho 
escravo para o livre não ocorreu de forma harmônica, particularmente em função do 
fazendeiro que acreditava na submissão do trabalhador aos seus interesses, assim 
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considerava o imigrante como uma mercadoria. Conseqüentemente o tratamento 
dispensado ao mesmo, principalmente, aqueles que não tinham recursos e se dirigiam 
para a Hospedaria dos Imigrantes instalada em São Paulo, em 1887, pelo governo eram 
vistos como uma “mercadoria humana” que se transformaria nos futuros colonos das 
plantações de café. Essa condição é cristalizada no texto literária da seguinte forma: “ 
Todo mundo sabe que o imigrante de hospedaria oficial é que menos vale, carne que se 
pode regatear. A hospedaria dos Imigrantes é um mercado humano. A gente se 
comprime, discutem, desespera, acredita, anseia. Dia e noite os duplos galpões vibram 
com a balbúrdia, os gritos, o colorido da multidão”. (DONATO, 1950, p.14). 

Nesse “mercado humano” a escolha pautava-se no grupo familiar, pois o sistema 
de colonato, que se constituía no sistema de trabalho implantado no complexo cafeeiro, 
era organizado com base no grupo familiar, portanto “O colono não era um trabalhador 
individual, mas um trabalhador que combinava as forças de todos os membros da família 
o marido, a mulher, os filhos com mais de sete anos”. (MARTINS, 1979, p.82). 

No olhar e na mente do fazendeiro ao se deparar com uma família com ciclo 
biológico recente passa a seguinte conclusão: “A família é pequena, um homem só. Não 
dá resultado na lavoura do café. Serão sempre miseráveis e o serviço não lucrará”. 
(DONATO, 1950, p.20). A importância da família e relatada por uma personagem-
imigrante da seguinte forma: “Durante dois anos fui colono. Colono sem família que é a 
pior classe de colono. Colono que vive morrendo porque não chega nunca a ser dono de 
uma casa e nem recebe um talhão inteiro para tratar”. (Ibid, p.38). 

Ao serem selecionadas as famílias de imigrantes eram conduzidas por trem até a 
estação mais próxima da fazenda, no caso o lugar de destino, onde se desenrola o foco 
da narrativa donatoniana não se constitui em um lugar imaginário ou com 
verossimilhança com a realidade, mas conforme o autor coloca no prefácio da obra “A 
terra de que se fala aqui, existe. Lá está, no centro-sul do Estado, junto a um ramal da 
sorocabana e ao lado da rodovia SP – Mato Grosso. A gente que desfila nestas páginas 
é, em parte, como a gente que ali vive”. (Ibid, p.05). 

Essa terra apresenta-se com a área de expansão do café. Juntamente com a 
planta – o café, como fomentadora da organização e produção do espaço agrário se 
encontra as ferrovias que como considera Cano “A maior parte das outras ferrovias, 
principalmente a Mogiana, a Paulista e a Sorocabana, vão cumprir plenamente esse 
papel pioneiro: à medida que estendem seus trilhos, o café vai desbravando as terras 
virgens”. (1977, p.34). 

O destino do imigrante personagem de Dotano é a fazenda do Coronel Bento, é 
nela que as famílias de imigrantes depositariam os seus desejos e a perspectiva de futuro, 
que acalentaram na sua trajetória de imigrantes. O conflito interno vivenciado pelo 
imigrante em função da sua “opção” de migrar começa na primeira noite ao serem 
alojados temporariamente na velha senzala adaptada para recebê-los “... não dormem. 
A mulher por que lhe pesa o passado, o homem porque sonha o futuro”. (DONATO, 
1950, p.31)  

A trajetória será marcada por percalços da própria condição do regime de 
colonato. Pois, 
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O  colono fez esquecer o escravo. Economicamente não custa mais. Ele aboliu 
as despesas do regime de vigilância. Uma caderneta de armazém, devidamente 
trabalhada, tem mais força para  prender o braço do que as gargalheiras em 
torno ás carnes do negro. Corrente fortíssima são os muitos zeros que todos os 
dias os guarda-livros inteligentes juntam ao débito do colono. Corrente que 
junge o homem ao seu senhor. O homem que trabalha a terra, tanto quanto ela 
mesma, é ainda uma coisa possuída.(Ibid, p. 98). 

Apesar da caderneta de armazém ser a sucedânia da coerção física anterior, foi 
necessário engendrar um discurso para disciplinar o trabalho do colono. O caminho foi 
acalentar o  imaginário do imigrante com o desejo e sonho de se tornar proprietário de 
terra, por conseguinte “vencer no futuro” para o colono se cristalizava na obtenção da 
terra e o  lema do seu dia-a dia de trabalho árduo era “cuidar da terra para ter dinheiro, 
ter dinheiro para possuir mais terra”. (Ibid, p.104).  

Conforme a análise de Martins o discurso ideológico para “disciplinar” os ímpetos 
do colono era “... trabalhar para vir a ser proprietário foi a fórmula definida para integrar 
o imigrante na produção do café”. (1979, p.60). A vinculação ideológica entre o 
trabalho e terra (propriedade) permeou as relações sociais de produção do regime de 
colonato e a própria sedimentação do trabalho livre. Cabe ressaltar que o processo criou 
as condições para o surgimento e implantação de uma nova mentalidade no fazendeiro, 
essa perpassa por uma visão capitalista do empreendimento agrícola. Todavia essa 
mentalidade não é fruto de relações sociais de produção tipicamente capitalista, como o 
trabalho assalariado individual, em função da especificidade do regime de colonato de 
base familiar. Ela está vinculada à circulação de capital, no momento em que o capital 
imobilizado na pessoa do escravo transforma-se em capital variável, passível de ser 
aplicado no melhoramento técnico da produção o que significou a modernização dos 
equipamentos de beneficiamento do café, o que segundo Martins “... deram um 
significativo suporte à transformação da mentalidade do fazendeiro, de modo a liberá-la 
da peia representada pelo escravo”.(1979, p.34). 

Na temporalidade que irradia as cores do café a organização do espaço agrário  
é o próprio  café. Por sua vez a  terra é  a senhora do pensamento  e do imaginário do 
produtor com ou sem a sua propriedade, o império da terra é denunciando da seguinte 
forma: “O único amor que não se pode fingir, o único afeto que não nasce da 
convivência, é o amor a terra. Amá-la ou temê-la, desejá-la acima de tudo ou detestá-la 
tão fundamente quanto seja possível ao coração humano, são sentimentos que não se 
podem evitar, alterar, acomodar”. (DONATO, 1950, p.54). 

O sentimento que nasce da terra e pela terra floresce com a planta do café, é ela 
que comanda a riqueza e dela que advém o poderio da oligarquia agrária como aduz 
Donato: “ Um só grande personagem: o café. A terra se desdobra e se oferece. A gente 
chega, sôfrega por alargar os cafezais e arrastar os alinhamentos até onde for possível. 
Nada há que os detenha, O cafezal não cessa de reclamar gente. O café quer apenas 
braços que o trabalhem, mãos que dilatem o seu império”.(Ibid, p.43). 

A fusão terra e café transforma o fazendeiro no senhor dos desígnios sócio-
econômicos nacionais como tão agudamente observou Donato: 
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Os cafeicultores não pedem. São os senhores do país. Ordenam. Deus dá, o 
fazendeiro distribui. A política é feita nos alpendres das ‘casa de fazenda’. Todo 
fazendeiro é oficial da Guarda Nacional com patente proporcional ao numero 
de cafeeiros que possui. Mandam aos filhos estudantes gordas mesada, 
encostam os troles e refestelam-se nos automóveis. A maioria entrega a fazenda 
a um administrador e vai gozar a vida e o dinheiro numa casa senhorial das 
avenidas aristocráticas de São Paulo.(Ibid, p.103-104). 

Nesse contexto histórico o imigrante continua o seu caminho na busca de alcançar 
o seu sonho. Nesse caminhar o imigrante sofre o confronto cultural. Tal confrontação 
começa pela língua, no momento em que o dialogo se torna barrado pela dificuldade de 
comunicação. Obstáculo que tem que ser ultrapassado, pois o diferente o estranho é o 
imigrante e não a população nacional. Para essa última a língua estrangeira era 
considerada assim: “Giacomo? Nome duro de se dizer não é mesmo? Assim, Giuseppe 
fica sendo Bepe, Johannes vai ser João, Michelle resulta Migué, Francisco passa a ser 
Chico, Manuel se torna Mane. E ninguém protesta. Zangar prá quê? Ninguém vale mais 
ou mesmos pelo apelido que lhe dão”. (Ibid, p.48). 

No entanto, como reclamar se o estrangeiro é os Giussepes ou Giacomos, 
naqueles tempos, o importante era se aclimatar se adaptar visando o amanhã melhor 
mesmo que seja apenas imaginário. Dessa forma, o nome torna-se apenas uma palavra 
no seu trama de ser portador de uma cultural diferente. A diversidade cultural que está 
imbuída de seus hábitos, costumes, tradições, ou seja, a totalidade da sua visão de 
mundo não se dilui e, sim; mantém a linha que liga invisivelmente ao passado. Essa linha 
conduzirá a cristalização da diversidade cultural no espaço, criando e produzindo uma 
espacialidade com matizes fruto da mistura de culturas, resultado do hibridismo cultural. 

O processo de penetração de uma nova cultura na sedimentada (do local) é 
marcado por conflito, desconfiança e mesmo insegurança frente ao desconhecido, o qual 
é narrado no texto literário da seguinte forma: 

Todo colono possuía a sua horta. Desde o primeiro dia, o imigrante anda 
escandalizando o caboclo. Mas o escândalo mais ruidoso, aquele que arrastou 
gente de longe para ver com os próprios olhos a verdade foi o adubo animal. É 
que sendo tantos, andam a brigar pelo esterco dos animais. [...] Do fundo das 
malas, as sementes que cruzaram o oceano, vem respirar por dois ou três dias, à 
espera do primeiro chuvisco. Pimentão, beterraba, rabanete, uma porção de 
novidades que o brasileiro olha com surpresa e desconfiança. (Ibid, p.51). 

Enquanto da terra não surge os frutos das sementes transoceânicas, o colono se 
utiliza o que a terra oferece sem o dispêndio do trabalho humano, como o almeirão que 
fazia parte da dieta alimentar do imigrante juntamente com a polenta. A expressão de 
espanto era: “Comer isso? É ruim como fel de boi! 

O imigrante assume um novo nome aprende uma nova língua, mas não renega e 
sua tradição, a qual não faz arrebentar a linha com sua identidade natal. Do hibridismo 
cultural temos “Uma prodigiosa mistura de paladares pasma a gente da terra. O caboclo 
espia, comenta, assusta-se e receia provar aquelas esquisitices. Nas mesas das fazendas, 
derramam odores sacrílegos, o quibe, a olha, o grão-de-bico, a salsicha, o borsh, os 
cogumelos, a infinidade de mistura que os italianos fazem da massa com a carne. Come-
se agora o que se atirava fora e atira-se aos porcos o que se comia”. (Ibid, p. 52-53). 



  -14- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Essa prodigiosidade era vista como positiva por parte de alguns e negativa por 
outra, pois acreditavam ser a negação da cultura nacional e esbravejavam “Hoje estou 
pra ver confusão maior. É uma porcaria das grandes! Essa gente come tudo o que pode 
ser comido. O que mais me desgosta é você bater um dia inteiro essas capoeiras e não 
encontrar nem ao menos um candimba. O  mato está despovoado como mercado 
público em tempo de peste. Também até lagarto esse povo come! E se regala...”. (Ibid, 
p.53) Entretanto, o processo era irreversível “Hábitos novos, crenças novas, doenças 
novas sacodem e renovam a vida rural”. (Ibid, p.55). 

As transformações sociais, econômicas e culturais se faziam sentir no espaço, fruto 
do café, da ferrovia, da imigração, da oligarquia, as quais produziram uma 
temporalidade e uma espacialidade com suas cores no movimento contínuo de 
mudanças. As mesmas podem ser visualizadas pela a expressão literária:  

As ferrovias avançam, as cidades nascem, o plantio é aberto, ilimitado, 
desenfreado. As colheitas dos anos futuros já estão “comprometidas” a preços 
entusiasmantes. O café enche os cofres da nação, movimenta os portos, põe 
tráfego nas estradas, coalha os estuários com navios de todo o mundo. A nação 
não é ingrata para com os homens que cuidam do café. Enriquece-os. Eles 
erguem o seu Estado e São Paulo governa o Brasil”.(Ibid, p.108). 

 

PARA NÃO FINALIZAR 

Esses foram alguns pontos apreendidos a partir do olhar sensível presente na 
interioridade da narrativa donatoniana. Contudo, considera-se que a fecundidade dessa 
narrativa ao expressar uma temporalidade e sua espacialidade não se encera nesta 
reflexão. Pois, o intuito da mesma foi trazer a tona à potencialidade que se encontra no 
texto literário para se desenvolver uma análise pautada em uma obra de arte. 

Particularmente para o olhar geográfico a literatura poderá proporcionar um 
caminho para se ultrapassar a fronteira do conhecimento, tanto no sentido do território 
da geografia como visando alcançar a sensibilidade que é desconsiderada no interior da 
racionalidade cientifica. Ao mesmo tempo, que se trabalhar com literatura pode 
promover um salto para um patamar mais elevado do que o enclausurar do 
conhecimento que submete as fronteiras dos saberes, ela  também atua no plano 
individual no momento em que “Um livro pode ser o machado que quebra o mar gelado 
em nós”. (KAFKA). 
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NOTAS 

                                                 
i SARAIVA (2001) destaca as diferentes modalidades do modo narrativo, as quais se constituem na 
expressão, funções e natureza.  
ii No texto denominado “Engagement” Adorno (1973) realiza uma reflexão sobre literatura engajada e 
litearura autônoma. O ponto de partida de sua análise se encontra na visão de Sartre, particularmente,  a 
partir do seu ensaio denominado “Qu’est-ce que la littérature?”.      
iii Carvalho defende que o leitor crítico corresponde “... aquele que tem competência para ler e 
compreender uma obra estética e tematicamente bem elaborada, seja  de seu momento histórico, seja de 
períodos passados”. (2001, p.59).    
iv Para Morin conforme Petraglia (2001, p.75) “A transdisciplinaridade é fruto do paradigma da 
complexidade, fundamentada por uma epistemologia da complexidade, também estando presente em seu 
seio as interligações do Sujeito-Objeto-Ambiente”. 
v Lima (1990,2000) realiza uma análise das concepções de vários geógrafos sobre a geografia e literatura.   


