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RESUMO

A Geografia Agrária desde sua concepção se apresenta como uma ciência que estuda o meio rural numa lógica economicista, suprimindo os diferentes agentes sociais inseridos

neste espaço, principalmente no que se refere a população negra e sua atuação na produção do espaço rural brasileiro ao longo da história, gerando uma grande lacuna nos

estudos desses sujeitos. O objetivo da presente pesquisa é fazer uma análise quantitativa dos Programas de Pós-Graduação em Geografia, em nível de Mestrado e Doutorado -

estudos que abordam o negro na construção do espaço agrário brasileiro. Para tanto a pesquisa foi realizada através do estudo da produção acadêmica das Universidades

Federais e Estaduais, através de levantamentos bibliográficos do banco de dados da Capes e análise de dissertações e teses produzidas entre os anos de 2010 e 2015, na qual

empregou-se as palavras-chave quilombo e quilombola como instrumento de investigação. Os dados propiciaram a análise de percentuais baseados nos trabalhos produzidos de

acordo com as regiões do IBGE: a região Sudeste corresponde a 36,3% dissertações e teses 20%; a região Centro-Oeste com 18,2% dissertações e teses 20%; a região Sul com

9,1% dissertações e teses 20%; a região Nordeste somente com 27,3% dissertações e, enfim, a região Norte com apenas 9,1% dissertações, num universo de 5 trabalhos de

tese e 21 de dissertação. As amostragens permitiram identificar que as regiões Sudeste e Centro-Oeste concentram a maior proporção de Programas de Pós-graduação em

Geografia que abordam a questão proposta, seguido das regiões Sul, Nordeste e Norte. Este breve estudo permite concluir, de forma embrionária, que a Geografia tem pouco

explorado tal temática, ainda que a população negra tenha contribuído sobremaneira na economia e na agricultura do território nacional, o que deveria ser destacado na

construção desta Ciência. 
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