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RESUMO

A Ciência Geográfica surge em meio a uma sociedade agrária, num mundo que se apresenta espacialmente organizado sob a lógica dominante rural. No caso brasileiro, a

Geografia Agrária é estruturada e sistematizada a partir dos anos 1960, ao longo do início do processo de urbanização do país e aos incentivos insistentes à adesão ao modelo

da Revolução Verde. Tais características serão como um molde para a compreensão e construção do espaço agrário mundial e brasileiro. Pretende-se neste breve exercício

reflexivo rever e apontar algumas lacunas presentes na construção teórica da Geografia Agrária do Brasil, dando ênfase à gênese do campesinato brasileiro, sob a perspectiva

dos setores “marginais”, do protagonismo da população negra e o processo de escravização que corroborou para a construção do modelo agrário atual. Para tanto, a pesquisa

desenvolvida demandou (e ainda demanda) uma revisão das principais obras que alicerçam os conhecimentos da organização socioespacial brasileira.

Após leitura cuidadosa de títulos e autores clássicos que se debruçaram sobre a Geografia Agrária, verificou-se a presença do negro como mera mão de obra, muitas vezes inerte

e ausente de conhecimentos específicos e técnicas agrícolas. Não foi possível observar, em quaisquer obras analisadas, o negro como agente formador e transformador do

espaço agrário brasileiro. Em contrapartida, a mão de obra imigrante originária do continente europeu aparece com grande protagonismo no cenário do Brasil agroexportador

pós-abolição, mas que, no entanto, não possuíam características agrárias em seu país de origem, como por exemplo os italianos que já se configuravam como maioria e

predicados proletários. Os portugueses, por sua vez, são historicamente conhecidos por seu caráter comerciante e a sua prática agrícola, de acordo com Gilberto Freyre, não

passa da cultura de uvas e vinhos para a transformação em vinhos e azeite – moedas de troca de um país baseado economicamente nas relações comerciais intercontinentais.  

Sob a luz de Orlando Valverde, identificou-se que os geógrafos têm na Geografia Agrária, um campo de estudos essencialmente econômico e, portanto, ignoram as

peculiaridades e os modos de vida da população rural. Até meados da década de 1960, a população negra é abordada de maneira superficial: quando tomados como

não-sujeitos, coisificados, são tratados apenas como mão de obra de plantations agroexportadas;  quando tornados sujeitos, sob a égide dos intelectuais (brancos em sua maioria

quase absoluta), são descritos de maneira sucinta, sem perspectivas de resistência e mantenedores inquestionáveis de um sistema agrário ora vitorioso, ora decadente, mas

nunca responsáveis pelas técnicas, produções, transformações e quaisquer outras formas de ações particulares e/ou coletivas que visassem a mudança no cenário escravocrata.

Após essa breve, e ainda prematura, contextualização sobre os estudos da Geografia Agrária no Brasil, é possível afirmar que a agricultura sob a perspectiva geográfica não se

desenvolveu de forma homogênea, houve inúmeras propostas escritas em diferentes momentos da história; autores em concordância, outros em discordância, no entanto, a

agricultura se apresentou e ainda se apresenta como uma ciência e uma atividade econômica em movimento. Desta forma, ratifica-se a importância do arcabouço teórico

metodológico desenvolvido ao longo de quase meio século de pesquisa, no entanto aponta-se a urgente necessidade de se rever as lacunas histórico-geográficas considerando a

contribuição do negro como agente transformador do campo brasileiro, entendendo a sua atuação como primordial e indissociável para tal.
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