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A Geografia Agrária e sua contribuição ao marxismo 

Este artigo tem por finalidade analisar o materialismo histórico e dialético, suas 

relações e princípios na conformação do pensamento de Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira, que foi o primeiro geógrafo a usar a teoria e o método de Marx na geografia 

agrária. Ele os contrapôs ao neopositivismo que dominava os estudos da geografia 

agrária brasileira naquele momento. Dessa forma, analisaremos de forma concomitante 

três textos fundamentais da sua obra: sua tese de doutorado, que lança as bases do 

materialismo histórico e dialético nos estudos de Geografia Agrária brasileira, a Crítica 

ao Estado Isolado de Von Thunen de 1978; o Modo Capitalista de Produção e 

Agricultura de 1986, onde o autor faz uma relação das categorias marxistas tais como 

renda da terra na conformação da expansão do capitalismo no campo; e o Modo 

Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária de 2007, onde o autor reafirma 

suas premissas, trazendo para o centro dos debates os camponeses em seus espaços e 

lutas, sob os aspectos epistemológicos concernentes ao marxismo e ao agrário. Assim, 

destacamos as contribuições teórico-metodológicas do geógrafo marxista por meio da 

pesquisa bibliográfica, e buscamos apresentar a conformação do campo teórico e 

metodológico da Geografia Agrária inaugurada por Oliveira a partir de 1978. 
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Introdução 

 

Esse texto é resultado de um estudo sistemático da obra de Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira e sua contribuição para os estudos geográficos fundamentados no 

materialismo histórico e dialético. O prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira foi 

graduado em Geografia na USP em 1970 e tornou-se doutor em Geografia (Geografia 

Humana) também na USP em 1979, é livre docente da instituição desde 1997. O autor 

tem em seu currículo 38 artigos completos publicados em periódicos, 26 livros 

publicados, 56 capítulos de livros, 47 textos em jornais, 20 trabalhos publicados em 

anais de congressos, 136 apresentações de trabalhos em seminários e congressos, 49 

orientações concluídas de mestrado e 42 orientações concluídas de doutorado.  

De acordo com Nunes (2004), com base nos argumentos apresentados nos 

estudos de Oliveira, este estabelece uma crítica à corrente neopositivista na Geografia 

mostrando suas fragilidades e incoerências e faz uma defesa aberta do instrumental do 

materialismo histórico como referencial teórico-metodológico para os estudos 

geográficos. 

Para que possamos compreender o marxismo no século XX, sobretudo a partir 

da década de 1908, e daqueles que contribuíram para a construção do pensamento 

marxista no Brasil, devemos analisar Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1978) tendo 

como ponto de partida a teoria e o método de Marx (marxismo). “Foi ele quem, 

deliberadamente, introduziu na geografia agrária – através de sua concepção dialética de 

ciência – o comprometimento do trabalho científico com a transformação da realidade” 

(BOMBARDI, 2008, p. 106). 

Alves (2010), que estudou a produção dos periódicos de geografia agrária de 

1939 até 2009, faz a seguinte afirmação sobre a importância dos estudos marxistas a 

partir da década de 1980: 

O pensamento social e econômico na geografia agrária foi 

fortemente influenciado pela aproximação com as bases 

marxistas, a partir da década de 1980. Até então, faziam-se 

poucas críticas sobre as relações de trabalho, concentração de 

terras e o desenvolvimento desigual no campo, e quando 

aconteciam as críticas, essas não eram baseadas num 

referencial histórico-dialético, ou seja, a grande mudança na 



crítica sobre as desigualdades agrárias foi na inserção do 

método  (ALVES, 2010: 188) 

Destacamos o materialismo histórico e dialético como centralidade dos estudos 

concernentes aos agrogeográficos brasileiros, fruto do pensamento inaugurado por 

Oliveira (1978). “Nesta tese o autor assume explicitamente o materialismo histórico 

dialético como opção teórico-metodológica na tentativa de mostrar o caráter de classe 

na obra de Von Thunen e sua aplicação nos estudos de Geografia Agrária” (NUNES, 

2004, p. 85). Vê-se então como o materialismo histórico e o materialismo dialético nos 

permitem compreender a capacidade de transformação do capitalismo em seu 

movimento de acumulação, ampliação, expansão, produção e reprodução em suas 

relações sociais do ponto de vista histórico.  

Concomitante ao trabalho teórico e geográfico, Oliveira teve uma intensa 

militância política movida por seu engajamento nos projetos do socialismo/comunismo 

e pela defesa da classe trabalhadora e em especial a dos camponeses. Este engajamento 

político em movimentos sociais, na Amazônia, em movimentos sociais rurais no Brasil, 

no movimento sindical, universitário, na produção de documentários e vídeos, na 

organização de documentos, cadernos especializados, livros didáticos, jornais, revistas, 

manifestos, entrevistas, seminários, ensaios, livros acadêmicos científicos e outros 

contribuiu para o surgimento de uma escola de pesquisa, de pensamento e de práxis 

marxista.  

Seu esforço em traduzir a luta de classes com um viés intelectual engajado 

produziu um conhecimento comprometido, tanto na teoria e método, quanto na prática 

em uma tradição de crítica e de práxis radical, que lhe renderam e rendem constantes 

polêmicas. 

O texto está fundamentado tanto nas pesquisas dos movimentos sociais rurais 

quanto na teoria e método que o prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira desenvolveu, 

organizou, elaborou e nos quais aplicou seu pensamento para a compreensão dos 

estudos agrogeográficos. O referido autor se debruça, sobretudo, na Ciência Geográfica 

e em especial na Geografia Agrária brasileira, da qual os camponeses, em seus 

movimentos sociais rurais e sua luta pela terra, são sua expressão mais profunda, 

combinada, contraditória e desigual e a negação permanente da proletarização do 

camponês. 



É necessário lembrar que foi o desenvolvimento do modo 

capitalista de produção no Brasil, no que se refere à 

agricultura, que o próprio capital instituiu a apropriação 

camponesa da terra, como consequência evidente da crise do 

trabalho escravo. Portanto, a apropriação camponesa da terra 

é fruto das contradições do capital, o que vale dizer, o 

camponês é fruto da história atual do capitalismo no país 

(OLIVEIRA, 1982, p. 168). 

Uma centralidade que se impõe pela densidade do sujeito geográfico da nossa 

pesquisa, não só pela relevância dos temas que o mesmo aborda que vai desde a 

 Geografia Agrária, passando pelo ensino, na epistemologia geográfica e 

espraiando-se pelos movimentos sociais dos quais é seu porta voz mais eloquente e 

importante até o momento, mas, também pela obra vasta e extensa na compreensão do 

mundo e do real por meio do marxismo. 

Os estudos feitos por Oliveira (1978) a partir de sua tese de doutoramento e suas 

orientações de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo imprimem e 

inauguram o materialismo histórico como fundamento da Geografia Agrária, daí a 

pertinência de se debruçar sobre a pesquisa do autor, dada a relevância e as implicações 

teóricas, metodológicas e políticas de sua escolha epistemológica. 

O Território do Método 

Assim, para um melhor entendimento das inquietações do autor, analisaremos de 

forma concomitante três textos fundamentais da sua obra; o primeiro, sua tese de 

Doutorado, que lança as bases do materialismo histórico e dialético nos estudos de 

geografia agrária brasileira, intitulada Crítica ao estado isolado de Von Thunen de 

1978; o Modo Capitalista de Produção e Agricultura de 1986, no qual o autor faz uma 

relação das categorias marxistas tais como renda da terra na conformação da expansão 

do capitalismo no campo. E o último sobre o qual vamos nos debruçar intitula-se Modo 

Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária de 2007, no qual o autor 

reafirma suas premissas, adensa-as e as aprofunda, trazendo para o centro dos debates 

os camponeses em seus espaços e lutas sob os aspectos epistemológicos concernentes 

ao marxismo e ao agrário “a esperança nasceu da convicção de que a abordagem e o 

ensino do capitalismo precisam conter também a sua superação” (OLIVEIRA, 2007, p. 

07). 



Oliveira (1986), em seu texto Modo Capitalista de Produção e Agricultura, 

realiza uma revisão das categorias de análise que engendra o modo de produção 

capitalista sob o materialismo histórico, e, por conseguinte, desenvolve uma crítica a 

respeito das correntes de pensamento que dominavam a geografia naquele período, “o 

estudo da agricultura sob o modo capitalista de produção tem-se caracterizado pelo 

debate político entre as muitas correntes de pensamento que dedicam atenção especial 

ao campo” (OLIVEIRA, 1986, p. 05). 

Segundo Oliveira (1986), as interpretações até aquele momento sobre a 

geografia e a luta de classes seriam insuficientes para pensar o novo e o futuro da 

sociedade brasileira, que passava por um momento de transição sob o processo 

“contínuo de industrialização do campo, que traz na sua esteira transformações nas 

relações de produção na agricultura, e, conseguintemente, redefine toda a estrutura 

socioeconômica e política no campo” (OLIVEIRA, 1986, p. 05). 

O mesmo faz uma ressalva sobre a etapa do capitalismo monopolista, o avanço 

do capitalismo no campo, e a integração entre indústria e agricultura transformando as 

estruturas socioeconômicas no campo sob o domínio dos complexos agroindustriais. 

Decorre desse processo de industrialização do campo uma fracionalização do processo 

produtivo, que por sua vez introduz sua contradição, ou seja, a força de trabalho ganha 

em relevância, mesmo com a especificação dos ramos da indústria, com a exigência do 

capital, e com o assalariamento.  

Essa etapa, por sua vez, apresenta traços típicos como a 

presença de grandes complexos industriais a integrar a 

produção agropecuária. Esse processo contínuo de 

industrialização do campo traz na sua esteira transformações 

nas relações de produção na agricultura, e, consequentemente, 

redefine toda a estrutura socioeconômica e política no campo 

(OLIVEIRA, 2007, p. 08). 

O autor chama a atenção para as interpretações das correntes de pensamentos 

vigentes sobre o processo de industrialização no campo, apontando as discordâncias, 

“para uns, ele leva inevitavelmente à homogeneização: a formação de um operariado 

único num polo, e de uma classe burguesa no outro. Para outros, esse processo é 

contraditório, portanto heterogêneo, o que leva a criar obviamente, no processo de 

expansão do assalariamento no campo, o trabalho familiar” (OLIVEIRA, 1986, p. 06).  



Com isso, Oliveira afirma que a modernização não extinguiu o camponês, pelo 

contrário tornou-se sua contradição e condição de existência. Dessa forma, o camponês 

não se integraria ao sistema capitalista pela via da modernização, isto é, o camponês não 

se tornaria empresário rural capitalista sob a possibilidade de se duplicar, ou seja, 

formaria uma classe de camponeses ricos e outra de camponeses pobres propensos ao 

assalariamento, isto é, à proletarização. 

Oliveira (1986) afirma também que mesmo os autores que interpretam o 

camponês pelo viés das relações não capitalistas de produção o reduzem a resíduos em 

vias de extinção, uma vez que ele não poderia ser interpretado como uma classe social 

de dentro do capitalismo a partir do avanço do capital. De acordo com Oliveira (1986), 

o camponês é um trabalhador subjugado pelo capital e, dessa forma, tanto o 

latifundiário quanto o camponês devem ser entendidos como de dentro do capitalismo. 

O que significa dizer que o campesinato e o latifúndio devem 

ser entendidos como de dentro do capitalismo e não de fora 

deste, como querem as duas correntes anteriores. O 

campesinato deve, pois, ser entendido como classe social que 

ele é. Deve ser estudado como um trabalhador criado pela 

expansão capitalista, um trabalhador que quer entrar na terra 

(OLIVIERA, 2007, p. 11). 

Assim, um trabalhador, que é fruto da expansão capitalista, mesmo expulso da 

terra busca voltar à terra ainda que distante do local de origem.  

Para o autor, o camponês e o latifundiário formam uma classe social em conflito, 

pois o camponês vive sob a expropriação de seus meios de produção, e é expulso de sua 

terra, já o latifundiário portador do capital investido de máquinas e insumos sujeita pela 

força o camponês; disso resulta um processo desigual, combinado e engendrado pelas 

relações não capitalistas de produção, que contraditoriamente permitem a ampliação do 

capital que se consubstancia sob a renda da terra. “A terra sob o capitalismo tem que ser 

entendida como renda capitalizada” (OLIVEIRA, 2007, p. 11).  

Assim não há sujeição formal do trabalho ao capital, pois a situação da 

agricultura não tem o mesmo conjunto de atributos e especificidades com que  marcou a 

indústria, em função da qual esse conceito foi formulado. Estamos, pois, agora, diante 

de um processo distinto na agricultura: estamos diante da sujeição da renda da terra ao 

capital. Para Oliveira, esse é o mecanismo básico do processo de expansão do capital no 



campo. Esse processo se dá quer pela compra e venda da terra, quer pela subordinação 

da produção camponesa. 

Agora, se está diante de um processo distinto na agricultura: o 

processo de sujeição da renda da terra ao capital. Esse é o 

mecanismo básico do processo de expansão do capital no 

campo. Esse processo se dá quer pela compra e venda da terra, 

quer pela subordinação da produção camponesa (OLIVEIRA, 

2007, p. 12). 

Desse modo, a partir da compreensão do modo capitalista de produção, sob as 

relações de produção o trabalhador do campo se encontra separado de seus meios de 

produção, isto é, da terra e seus instrumentos de trabalho. Esse processo, que na 

aparência domina todo o sistema capitalista, na essência permite, segundo Oliveira 

(1986), a produção e a reprodução das relações não capitalistas de produção. Ele se dá 

sob dois momentos distintos dentro do capitalismo industrial, a saber: 

No primeiro a apropriação formal, refere-se ao momento em 

que o trabalhador ainda controla o processo de trabalho, no 

interior das relações de produção se encontra assalariado e, 

por conseguinte criador da mais-valia absoluta. No segundo a 

apropriação real refere-se ao momento em que o controle 

desses processos presentes na apropriação formal, transfere-se 

para a mais valia relativa (OLIVEIRA, 1986, p. 66).  

Isso, visto em seu conjunto, traduz as relações não capitalistas de produção, em 

seus momentos de expansão e ampliação, que são combinados, contraditórios, desiguais 

e necessários a sua reprodução. E, por sua vez, traz em seu bojo a sujeição da renda da 

terra ao capital. 

A renda da terra é uma categoria especial na Economia 

Política, porque ela é um lucro extraordinário, suplementar, 

permanente, que ocorre tanto no campo como na cidade. O 

lucro extraordinário é a fração apropriada pelo capitalista 

acima do lucro médio. Na indústria ele é eventual, devido ao 

avanço tecnológico, entretanto na agricultura ele é 

permanente, pois, por exemplo, existem diferenças entre a 

fertilidade natural dos vários tipos de solos. A renda da terra é 

também denominada renda territorial ou renda fundiária 

(OLIVEIRA, 2007, p. 43). 

Na agricultura, esse processo de subordinação das relações não capitalistas de 

produção se dá, sobretudo, pela sujeição da renda da terra ao capital. O capital redefiniu 

a renda da terra pré-capitalista existente na agricultura; ele agora apropria-se dela, 

transformando-a em renda capitalizada da terra. É nesse contexto que devemos entender 



a produção camponesa: a renda camponesa é apropriada pelo capital monopolista, 

convertendo-se em capital (OLIVEIRA, 1986: 67). 

Assim, o autor vai em seu texto desvelando o processo de produção e 

reprodução camponesa que compreende em seus elementos estruturantes nove 

elementos. Mas, para que o processo de produção e reprodução camponesa seja 

compreendido em toda a sua complexidade é necessário que se observem três 

componentes que o engendram. De acordo com Oliveira (1986), primeiro, o camponês-

proprietário, que se refere ao especulador da terra-mercadoria; segundo, o Estado agente 

distribuidor de terras e financiador de projetos; e terceiro, as cooperativas no campo que 

agem como oposição ao processo de proletarização do camponês (OLIVIERA, 1986, p.  

72). 

Considerações 

A contribuição de Oliveira, para os estudos geográficos tem sido de grande 

valia, pois destravou as barreiras postas pelos estudos neopositivistas, que se limitavam 

à aplicação de esquemas propostos para análises em outras realidades sem efetuar uma 

critica às teorias e conceitos utilizados.  

Oliveira se preocupa com a ideologia que produz desvios de interpretação da 

realidade brasileira, afirmando que, “tudo leva a crer que estes autores assumem 

consciente ou inconscientemente a ideologia contida nestas obras” (OLIVEIRA, 1978, 

p. 17). Suas pesquisas estão estritamente imbricadas com o marxismo desde seu 

doutorado; na construção do pensamento da Geografia Agrária, Oliveira parte da teoria 

de Marx, fundamenta-se nela e desenvolve suas categorias aplicando-as na produção 

espacial do campo brasileiro. 

Assim, seus estudos estão ligados diretamente à busca do comprometimento do 

intelectual com a sociedade brasileira, que desaliena e por seu turno, produz a 

compreensão da “ideologia capitalista que procura mostrar que o produto criado é 

produto do capital e não produto do trabalho para o trabalhador e sua sobrevivência. É o 

capital que cria o trabalho, permitindo, assim, a sobrevivência do trabalhador, afirmam 

os ideólogos do capitalismo” (OLIVEIRA, 2007, p. 37). 

Mas, em sua forma dialética de pensar o movimento do real, Oliveira forneceu e 

fornece um instrumental teórico e metodológico que permite analisar e instrumentalizar 



os intelectuais que buscam a superação deste modo de produção. “Sem teoria 

revolucionária, não há movimento revolucionário. Não seria demasiado insistir sobre 

que essa ideia tem uma época, onde o entusiasmo pelas formas mais limitadas da ação 

prática aparece acompanhado pela propaganda em voga do oportunismo” (OLIVEIRA, 

1978, p. 485). E, por conseguinte, a emancipação da sociedade. 
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