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Resumo: Este presente trabalho apresenta como objetivo central descrever a importância de um 

estudo do mundo do trabalho a partir da ciência geográfica, focando na territorialização do 

trabalho dos pescadores artesanais de Ubatuba/SP. Desta forma, demonstrar-se-á o caso dos 

pescadores artesanais, em especifico os de Ubatuba/SP, devido à importância ainda hoje desta 

categoria tradicional no Brasil, mas também revelando a complexa trama de relações que 

permeiam a especificidade territorial do trabalho destes sujeitos sociais. Para tanto, acreditamos 

que a geografia do trabalho pode e deve ser entendido tanto na relação metabólica homem-meio 

quanto na dimensão da regulação da sociedade-espaço, e para tanto a introdução das suas 

diferentes categorias de análises (lugar, paisagem, espaço e território), que são fundamentais 

numa análise da realidade. Afinal estas atendem ao estudo crítico quanto aos desafios e conflitos 

pelo qual os sujeitos trabalhadores vêm passando diante deste cenário de fragmentação e 

expropriação do trabalho pelas ações destrutivas do capital. 
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Introdução 

O trabalho dos pescadores artesanais é dotado de uma temporalidade, plasticidade e 

singularidade própria e única. Além disso, não podemos deixar de mencionar é que essa 

particularidade do trabalho desses trabalhadores artesanais do mar se revela na realidade mais 

do que apenas um trabalho, afinal se constituem como um modo de vida peculiar.  

Desta maneira, veremos a importância de um estudo geográfico que aborde as 

complexidades inerentes a esse universo do trabalho e da pesca, até porque, a maioria das 

discussões deste âmbito ainda se faz nas Ciências Sociais, na Antropologia entre outras, sendo 

que pouco disto é trazido para ser criticamente estudado pela Geografia, que por sinal, pode e 
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deve explorar muito estas temáticas. Já que esta ciência conta com um arcabouço rico de 

categorias (espaço, território, paisagem) que muito bem se aplicariam a um estudo desta 

magnitude. Enfim, acreditamos que mais do que possível, é necessário uma geografia do 

trabalho na pesca, comprometida não só com os objetos, mas também, e principalmente, com os 

sujeitos. 

Sendo assim creditamos que a Geografia do Trabalho pode e deve ser entendido tanto 

na relação metabólica homem-meio quanto na dimensão da regulação da sociedade-espaço, e 

para tanto a introdução das suas diferentes categorias de análises, que são fundamentais numa 

análise da realidade. Afinal estas atendem ao estudo crítico quanto aos desafios e conflitos pelo 

qual os sujeitos trabalhadores vêm passando diante deste cenário de fragmentação e 

expropriação do trabalho pelas ações destrutivas do capital.  

Em outras palavras, partimos do pressuposto de que 

[...] se não existe diferença em relação ao objeto, é na ação do sujeito que as 
atenções se voltam. Isto é, em sua expressão geográfica o trabalho pode ser 
entendido tanto em nível da relação metabólica homem-meio, quanto na 
dimensão da regulação sociedade-espaço, nas suas diferentes 
manifestações (assalariado, autônomo, informal, domiciliar, terceirizado, etc.). 
Isso implica, pois, necessariamente, na discussão das localizações, que, não 
se limitam ao imediato, ao visível. As categorias de base da Geografia 
(paisagem, território e espaço) farão as mediações necessárias, atendendo 
os desafios postos pelo sujeito, que no esforço contínuo de teorização para a 
concreção de uma Geografia do Trabalho. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p.1) 

Diante disso, compartilhamos da ideia exposta por Thomaz Júnior (2002) de que o 

trabalho não pode estar, portanto, (des)situado geograficamente, isto é, alienado do processo 

social de produção em que está inserido. Já que  

Com as atenções voltadas, então, para a dialética do processo social, o 
trabalho sob o enfoque geográfico, é compreendido por nós, pois, como 
expressão de uma relação metabólica entre o ser social e a natureza, sendo 
que nesse seu ir sendo ou em seu vir a ser está inscrita a intenção 
ontologicamente ligada ao processo de humanização do homem. A dupla 
linha de ação entre a ideação, a previsibilidade (a finalidade), enfim a 
teleologia (inexistente na natureza), e a materialidade fundante (causalidade), 
formam uma conexão interativa que solda a práxis ontológica do trabalho 
diante do agir societal. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p.4) 

Neste sentido, o trabalho passa a ser entendido como o “[...] resultado de um pôr 

teleológico através do qual o ser social cria e renova as próprias condições da sua reprodução. 

O trabalho enquanto fonte primária da articulação entre causalidade e teleologia é um processo 

entre atividade humana e natureza que se sintetiza na célula do ser social.” (THOMAZ, JÚNIOR, 

2002, p.4).  

Mas para, além disso, é primordial que entendamos que sendo 



[...] o trabalho enquanto ato teleológico redefine constante e 
contraditoriamente o processo social e o espaço geográfico. Entendemos que 
a Geografia do trabalho deve chamar para si a tarefa de apreender o mundo 
do trabalho através do espaço geográfico, entendido, pois, como uma das 
características do fenômeno, e da rede de relações 
categoriais/teóricas/escalares, ou seja, a paisagem, o território e o lugar de 
existência dos fenômenos, num vai e vem de múltiplas determinações. 
(THOMAZ JÚNIOR, 2002, p.5) 

Diante, pois, dos objetivos principais deste artigo que é o de destacar a importância de 

um estudo do mundo do trabalho na Geografia, demonstrando-se o caso dos pescadores 

artesanais, em especifico os de Ubatuba/SP, devido à importância ainda hoje desta categoria 

tradicional no Brasil, mas também revelando a complexa trama de relações que permeiam a 

especificidade territorial do trabalho destes sujeitos. Neste sentido revelar-se-á a dinâmica trama 

de relações envoltos nessa discussão, seja pelos diferentes atores sociais, interesses e conflitos 

e disputas pela água e na terra, isto é, nos territórios dos pescadores artesanais, que estão 

envolvidos com políticas e legislações ambientais, exploração do turismo e outros fatores, que 

cercam esse universo dos trabalhadores pescadores do mar. 

Portanto, no que se refere à territorialização do trabalho dos pescadores artesanais, 

veremos que estes são sujeitos sociais, dotados de particularidades e singularidades no que 

corresponde a sua atividade laboral, de modo de vida e organização coletiva. É neste sentido, 

que recai nossa atenção neste momento, para a análise dessas peculiaridades do que é o 

trabalho deste sujeito social que vive da pesca artesanal. Vale destacar, que não temos a 

pretensão neste artigo de apresentarmos definições sobre o que seja o pescador artesanal, mas, 

sobretudo, nosso foco está para a discussão do trabalho destes pescadores, que sendo um tipo 

de trabalhador com uma atividade laboral tradicional é passível de transformações e mutações. 

Além disso, estando consequentemente dentro do processo da lógica capitalista de produção, 

deve ser entendido como um trabalhador que também está em constante processo de 

transformação, e só assim conseguirá manter-se, conseguirá conservar seu trabalho, só assim 

conseguirá reproduzir-se. E de forma que isto revela ainda hoje a centralidade deste trabalhador 

artesanal do mar. 

 

Metodologia 

Vale esclarecer, que iniciaremos nossa discussão na análise do que seria a 

territorialização do trabalho dos pescadores artesanais de Ubatuba/SP, isto é, a compreensão do 

que seria o trabalho do pescador artesanal, posteriormente demonstrando a trama de relações, 



isto é, as territorialidades, que envolvem o universo desses trabalhadores do mar. Além disso, 

será evidenciada a relevância e necessidade de ampliarmos no estudo geográfico nosso olhar 

para a centralidade das questões referentes ao mundo do trabalho.  

 

A territorialização do trabalho dos pescadores artesanais  

Como já dito anteriormente, quanto à territorialização do trabalho dos pescadores 

artesanais, veremos que estes são sujeitos sociais, dotados de particularidades e singularidades 

no que corresponde a sua atividade laboral, e que, portanto é esta peculiaridade que buscamos 

estudar neste artigo. Ou seja, nosso foco está para a discussão do trabalho destes pescadores, 

que sendo um tipo de trabalhador com uma atividade laboral tradicional está passível de 

transformações e mutações.  

Em outras palavras, estes sujeitos sociais estão em constante processo de 

transformação, reagindo às mudanças em seu meio geográfico (vale dizer, social e ambiental), 

como até mesmo um mecanismo de luta e resistência contra o sistema capitalista de produção. 

Daí, constatamos a centralidade do trabalho para estes trabalhadores pescadores artesanais. 

Até por que  

[...] o apanhado teórico das transformações no mundo do trabalho nos 
possibilita problematizar em que medida o trabalho da pesca artesanal 
produz mecanismos de proteção e integração dos pescadores; em que 
medida ela se relaciona com a lógica capitalista de mercado; como essa 
profissão, tão antiga se mantém na nossa sociedade; quais são as suas 
implicações práticas na vida desses trabalhadores no que tange a 
possibilidade de mobilidade social, qualificação, dentre outros aspectos. 
(D‟ÁVILA; TORRES; VARGAS, 2011, p.2) 

Ou seja, o aporte teórico das questões referentes ao mundo do trabalho e da própria 

ciência geográfica nos permite vislumbrar o quanto esse trabalhador artesanal do mar vive ainda 

sob condições precárias, sofrem com as especializações da pesca, com o turismo, com os 

impactos ambientais, entre tantos outros fatores. No entanto, nem por isso, estes trabalhadores 

deixarão de fazer uso, isto é, deixarão de se apropriar destes elementos produzidos ao longo do 

sistema capitalista. Afinal as contradições são reais, mas a resistência do pescador também o é. 

Além disso, deve-se entender que 

O sentido que o trabalho desempenha na vida da comunidade pesqueira [...] 
transcende o aspecto econômico, pois além de suprir suas necessidades 
básicas, ele tem a função de organizar suas relações, sendo assim, 



compartilhando determinadas visões de mundo. (D‟ÁVILA; TORRES; 
VARGAS, 2011, p.3) 

Sendo assim, o trabalho não deve ser entendido somente numa relação econômica, 

como alguns os querem transformar, mas também como algo que busque inserir o indivíduo na 

estrutura social, de forma a organizar e estabelecer redes de sociabilidade. Neste sentido, como 

mesmo destaca Ramalho (2006), a pesca não se resume apenas a sua funcionalidade 

econômica, pois há também nesta atividade uma ação dialógica com o mar de forma a produzir 

simbologias, representações, sentimentos e o imaginário.  

Deste modo, 

Ao observar o pescador artesanal percebe-se que há uma profunda 
especificidade em sua lógica de trabalho. O espaço crucial, que define sua 
singularidade, encontra-se presente na própria existência de seu principal 
meio de produção. Ou seja, é a partir do espaço livre mar/estuário que se 
elabora e constrói esse trabalhador forjado na interação constante com os 
recursos naturais aquáticos, permitindo-lhes distinguir-se de qualquer outro 
grupo socioeconômico e cultural ao edificar uma organização social bastante 
peculiar. (RAMALHO, 2006, p.50-51) 

Neste sentido, vale dizer, que não buscamos entender os pescadores artesanais por 

uma definição como um sistema acabado e que se explica por si só, afinal sabemos que existem 

diferentes tipos de pescadores artesanais, e que estes sujeitos sociais reagem diferentemente 

aos condicionantes externos que lhe são expostos a sua reprodução social. Do mesmo modo, os 

sujeitos pescadores artesanais do mar devem ser entendidos diante de uma complexa dinâmica 

de elementos e fatores que os cercam. E mais, devem ser pensados diante das contradições 

que são reais, porém próprias do sistema na qual estão inseridos.  

Todavia, um aspecto fundante e intrínseco a estes trabalhadores, e que não deve ser 

esquecido, é o fato de serem sujeitos de produção de seu espaço, que se dá na interface entre a 

natureza e a sociedade, e que organizados em um movimento ou grupo social e movidos por 

uma identidade de luta e resistência, visam o seu próprio território. Consequentemente, os 

pescadores artesanais devem ser entendidos  

[...] como formadores de um modo de vida particular, ou seja, como um grupo 
diferenciado no Modo de Produção Capitalista, que embora esteja inserido 
nesse sistema, possui outra lógica de relação/produção/apropriação do 
espaço. Para esse grupo social, o espaço possui valor de uso. A lógica que 
se contrapõe a esta é a lógica dos grandes agentes do capital, que vêem o 
espaço como valor de troca. E esse é o pano de fundo no qual é promovido o 
embate entre as distintas lógicas de relação/produção/apropriação do espaço 
geográfico. (KUHN, 2009, p.28) 



Contudo, neste presente estudo, como pode se observar, não estamos apreendendo 

qualquer tipo de trabalhador, mas sim um pescador artesanal do mar, que como descrito 

anteriormente, vive sob um modo de vida e organização peculiar, na qual o seu espaço de 

produção, sustento, vida, organização, reprodução social e atividade laboral possui apenas uma 

lógica de valor-de-uso, mesmo que ainda o que é produzido seja além de consumido, também e 

principalmente, comercializado para o próprio sustento familiar.  

Por outro lado, isso não quer dizer que nestes espaços não existam conflitos na qual a 

lógica do capital busca introduzir dinâmicas de um valor-de-troca. E, além disso, disseminar seu 

poder de influir até mesmo na reprodução, na subjetividade e nas formas de organização coletiva 

e política destes sujeitos. Visto que os grandes agentes do capital carregam consigo um conjunto 

de dinâmicas e processos que propiciam disputas e conflitos no território em terra e na água, da 

qual estão inseridos os trabalhadores pescadores artesanais. Afinal  

As sociedades de pescadores transitam no mundo contemporâneo, marcado 
pelas suas contradições e antagonismos. Com relação ao espaço geográfico 
a pesca se baseia em áreas urbanas e rurais, não sendo exclusiva de 
nenhuma destas realidades e tem forte relação com as transformações nas 
dinâmicas espaciais. Nas águas costeiras, marinhas e continentais ocorre a 
busca pelo objeto de trabalho. (CARDOSO, 2009, p.1) 

Assim poderíamos também dizer que o processo de trabalho e as relações de trabalho 

dos pescadores artesanais são tidos como aquela em que é empregada apenas a lógica do 

valor-de-uso na qual se utiliza da natureza para satisfazer as necessidades vitais do grupo 

familiar. Para podermos consolidar esta nossa afirmação, expor-se-á a seguir algumas 

considerações, que nos possibilitará retomar esta questão da produção de valores-de-uso e de 

troca que estão envoltos no processo de trabalho dos pescadores artesanais do mar.  

Afinal 

É impossível discutir a realidade da produção e da reprodução social dos 
pescadores, ao longo do tempo, sem valorizar a questão pertinente ao 
universo do trabalho, de sua estruturação e desenvolvimento. O trabalho é 
peça-chave para se compreender as estratégias de reprodução social 
adotadas pelos pescadores artesanais [...]. (RAMALLHO, 2006, p.48) 

Antes, porém, é necessário reafirmar o que neste estudo entendemos por trabalho. 

[...] o trabalho é o modelo de toda práxis social, solo genético onde o novo é 
criado. Esta afirmação quer demarcar a visão de que o trabalho é um atributo 
ineliminável do ser social sem o qual não seria possível a passagem do ser 
natural para o ser social. O trabalho como mediação homem e natureza 
também sintetiza a expressão metabólica que subjaz a concepção de 
trabalho e que permeia, por exemplo, a visão corrente entre os teóricos 



marxistas que influenciaram a visão de trabalho na geografia. (BEZERRA, 
2010, p.3) 

Além disso, vale acrescentar que 

A essência do ser social tem como característica ontológica o trabalho, pois a 
existência e reprodução social da vida humana encontram no trabalho o 
instrumento criador e possibilitador de condições para a sua continuidade 
como espécie. O trabalho é direcionado para que se criem valores-de-uso, 
sendo mecanismo prioritário para uma constante apropriação do ser social 
em relação à natureza. [...] Como se vê, ele ocupa e cumpre papel crucial na 
construção e organização da sobrevivência de homens e mulheres. 
(RAMALHO, 2006. p.48) 

Para tanto, veremos segundo Diegues (1983), que os pescadores artesanais são 

aqueles 

[...] que exercem a pesca como atividade exclusiva, utilizando meios de 
produção próprios ou de um grupo familiar ou de vizinhança, não 
estabelecendo vínculos de assalariamento entre os produtores, utilizando 
instrumentos de produção com baixo emprego de tecnologia, entre outras 
características que diferem estes pescadores daqueles conhecidos como 
embarcados de empresas pesqueiras (DIEGUES, 1983 apud CARDOSO, 
2009, p.6) 

Além disso, ressalta Diegues (1983) de que a produção dos pescadores artesanais é 

entendida como uma pesca realizada dentro dos moldes de pequena produção mercantil, isto é, 

tendo por sua vez, como característica principal uma produção do valor-de-troca mesmo que em 

menor intensidade dos seus produtos finais (o pescado) que são destinados à venda, a 

comercialização. E diante disso, Diegues (1983) acrescenta, que por sua vez esse tipo de pesca 

artesanal vai pressupor uma certa divisão social do trabalho, onde portanto, haverá no processo 

de trabalho uma organização dentro da unidade familiar ou do grupo de vizinhança, haverá um 

uso de tecnologia de baixo poder de predação, e um nicho ecológico relativamente pouco 

explorado.   

Deste modo, ao analisarmos os pescadores artesanais, devemos também notar, que 

estes devem ser entendidos como aqueles que antigamente constituíam os pescadores-

lavradores (centrados na obtenção dos meios de subsistência), mas que, por vários motivos, 

assim como devido às pressões de demandas externas dos mercados urbanos de Santos, São 

Paulo e Rio de Janeiro tiveram a passagem desta produção pesqueira para a produção 

artesanal. Mas para, além disso, ressalta Diegues (1983) o pequeno produtor litorâneo (o 

pescador-lavrador ou o sitiante-pescador) teve as suas condições naturais de produção 

modificadas também pela separação gradativa destes sujeitos aos seus locais de morada e 



trabalho (o sítio e a praia) devido à especulação imobiliária, a urbanização, o turismo 

desenfreado entre tantos outros fatores transformadores. E a partir disso veremos a passagem 

da lógica da produção pesqueira de subsistência para os pescadores artesanais que se 

constituem enquanto produtores de pescados ao comércio (mas também a sua subsistência) e 

que visam, por sua vez, o sustento de sua unidade familiar, isto é, buscam a sua própria 

reprodução enquanto sujeitos sociais.  

Logo, os pescadores artesanais fazendo parte da pequena produção mercantil, como 

definida por Diegues (1983), apresentam um controle do processo de trabalho afinal possuem 

um conhecimento acumulado das artes da pesca, são também proprietários dos seus meios de 

produção. Além disso, este tipo de pesca possui pouca divisão do trabalho gerando um fraco 

desenvolvimento das forças produtivas, bem como apresentando um regime de trabalho em 

parceria (seja com sua unidade familiar ou vizinhança).  

Em outras palavras, a remuneração da força de trabalho se aproxima da parceria 

apresentando, pois, semelhanças ao regime de trabalho existente no campo. Constituindo-se 

então de um sistema em que não veremos uma extração de mais-valia de quem participa do 

processo de trabalho. Desta maneira não se conferindo os mecanismos básicos de 

funcionamento do sistema capitalista que se reproduz continuamente na relação capital-trabalho; 

já que nestas características da produção dos pescadores artesanais presenciamos apenas 

formas pré-capitalistas de produção, isto é, uma pequena produção mercantil da pesca. Até 

porque, “Nessa forma de produção o excedente, normalmente reduzido e inconstante, não é 

convertido em capital que compra a força de trabalho, mas apropriado pelo modo de produção 

dominante, através da esfera da circulação.” (DIEGUES, 1983, p.211). 

Portanto, o autor visa revelar que o pescador artesanal possui uma produção que se 

aproxima mais da corporação de ofício, diferentemente da produção do pescador-lavrador que é 

mais relacionada a um campesinato, e ambas diferentemente do mesmo modo da produção 

capitalista. Até porque, reafirma Diegues (1983) na pequena produção mercantil, os pescadores-

lavradores e os pescadores artesanais são além de trabalhadores diretos os próprios 

proprietários de seus meios de produção, participando desta maneira efetivamente do processo 

de trabalho, possuindo o controle do conhecer e do saber tradicional no qual se apropriam 

materialmente da natureza. Deste modo, portanto, estes têm como objetivo  

[...] a subsistência de seus produtores e não a produção do valor de troca ou 
a acumulação de capital, ainda que em maior ou menor escala ambos os 
subtipos produzam valores de troca. Como afirma Marx, tanto o camponês 



quanto o artesão independente têm uma dupla personalidade: um como 
proprietário dos meios de produção, comportando-se como um capitalista, e 
outra como operário, ele é seu próprio trabalhador assalariado, explorando-
se a si mesmo enquanto tal. (Marx, 1971b apud Diegues, 1983, p.212) 

Neste sentido, é necessário explicar que  

O pescador artesanal não é um camponês, apesar de ambos participarem da 
pequena produção mercantil. O primeiro vive exclusivamente da pesca e é 
dessa atividade que ele deve retirar não somente os seus meios de 
subsistência, mas o excedente, que, transformado em dinheiro, irá pagar os 
seus compromissos com o comerciante-financeiro onde adquiriu o seu motor 
ou sua rede. No entanto, o próprio caráter de pequena produção não lhe 
permite uma acumulação constante, na medida em que vive ainda ao sabor 
dos ciclos naturais. A possibilidade de se reproduzir como produtor 
independente reside na abundância relativa do pescado, nas áreas costeiras, 
que pode alcançar com sua embarcação. A dependência cada vez maior do 
mercado pode induzi-lo a explorar esses recursos acima de sua capacidade 
de reprodução natural. A predação desordenada desses recursos poderá 
significar também seu fim como produtor independente e sua proletarização 
em algum barco de pesca industrial ou sua marginalização como 
subempregado nas áreas urbanas. (DIEGUES, 1983, p.216) 

Além disso, vale lembrar que 

[...] o termo artesanal vincula-se a ideia de artesão, diferenciando o pescador 
do camponês, porque este „é dono da terra que cultiva, o artesão, dos 
instrumentos que maneja com perícia‟ (MARX, 1982, p.880). Desse modo, 
sua habilidade e talento circunscrevem-se em seu conhecimento e na 
utilização dos instrumentos de trabalho (redes, mudanças de rotas de 
navegação), em momentos precisos. Todavia, o objeto da ação do seu 
trabalho, diferentemente de um artesão, não é estático, exigindo um 
constante saber-fazer dos trabalhadores da pesca artesanal sobre um meio 
em constante movimento e transformação. (RAMALHO, 2006, p.51-52) 

Logo na produção artesanal 

[...] na medida em que os pescadores moram em áreas urbanas e 
suburbanas, a única fonte de rendimento é a pesca, cujo resultado deve 
garantir ao menos a reprodução dos instrumentos de trabalho, além das 
necessidades da reprodução física o trabalhador e sua família. Há, porém, a 
reprodução contínua dos meios de produção que são consumidos 
diariamente e que na pesca motorizada representam um grande consumo de 
capital. São o combustível, o óleo lubrificante, o gelo. (DIEGUES, 1983, 
p.218-219) 

Desta maneira, diferentemente do pescador-lavrador que para continuar a se 

reproduzir enquanto produtor, os pescadores artesanais são obrigados diariamente a repor uma 

parte do capital em seus instrumentos de trabalho para que eles funcionem e os possibilitem ir à 

busca de sua produção e reposição dos meios de subsistência. E à medida que os custos 

aumentam ou a reposição se torna mais difícil dos instrumentos de trabalho, isto vai agravando e 



dificultando a vida e reprodução dos pescadores artesanais. Estes acabam tendo que se 

transformar em muitas vezes em embarcados, simples tripulantes de barcos de pescas 

industriais, ou então acabam se deslocando para outras atividades urbanas.  

Portanto como constatamos 

[...] no processo de trabalho dos pescadores artesanais existe a produção 
parcial dos meios de subsistência pelos próprios pescadores. Ao lado da 
quase totalidade da produção levada ao mercado, os camaradas levam para 
casa a mistura ou o peixe consumido como prato de base da família. A 
produção dos valores de uso é no entanto limitada, concentrando-se os 
pescadores artesanais na produção da mercadoria. O peixe é aí um valor de 
troca, mas o trabalho não se transformou ainda em mercadoria, em objeto de 
compra e venda. Daí não existir a extração de mais-valia absoluta, mesmo 
quando no processo de trabalho os agentes de produção permaneçam no 
mar por mais tempo que o previsto, tendo encontrado um bom cardume. 
(DIEGUES, 1983, p.259) 

Diante do exposto, facilmente enxergamos como é complexo analisar as dinâmicas 

envolvidas no processo e relações de trabalho desta atividade artesanal. Mas o que facilmente, 

nestas explicitações acima nos leva a compreender que na atividade laboral dos pescadores 

artesanais constataremos a produção de valores-de-uso um tanto limitado, se comparado à 

concentração dos produtos (os pescados) que são destinados ao mercado, o que poderia ser 

entendido sob um aspecto da produção de valores-de-troca. Por outro lado, devemos ter em 

nossa mente a clareza da diferença que deve ser estabelecido entre os produtos gerados e o 

trabalho do pescador artesanal do mar. 

Os produtos (os pescados) produzidos pelo pescador artesanal logicamente se 

apresentam como um valor-de-troca, que certamente se faz necessário para a própria 

sobrevivência e reprodução deste sujeito social. Já o trabalho do pescador artesanal, ainda não 

pode e nem deve ser compreendido como um valor-de-troca, pois não se transformou em objeto 

de compra e venda. Afinal o objetivo do trabalho do pescador artesanal é a sua própria 

subsistência e a de sua unidade familiar, e não a produção de valores-de-troca ou de 

acumulação de capitais. Além disso, o processo de trabalho e as relações de trabalho do 

pescador artesanal se apresentam ainda muito baseados na corporação do oficio, nas relações 

de parcerias, vizinhança, unidades familiares, onde se visa à apropriação real dos meios de 

produção, e, além disso, pelo conhecer e saber tradicional da arte da pesca. Ou seja, na pesca 

artesanal presenciamos ainda uma unidade entre os instrumentos de trabalho (os meios de 

produção) e o pescador, este por sua vez, portador de uma profissão.  



Deste modo se verifica como é fundamental discutir uma grande variedade de 

elementos e fatores que circundam o universo do pescador artesanal, para então tentar dar uma 

melhor elucidação daquilo pela qual acreditamos dar conta do que é o trabalho deste pescador 

artesanal. Diante dessa complexa rede de relações e dinâmicas envolto no universo deste 

trabalhador, buscamos revelar também neste estudo a importância para a espacialidade na qual 

se reproduzem todos essas processualidades.  

Enfim nos sentiríamos impossibilitados para entender o conteúdo e a 
característica espacial do mundo do trabalho sem que considerássemos as 
contradições da processualidade social que marcam as transformações 
territoriais, fundamentalmente, o intercambiamento e as determinações em 
todos os níveis escalares da dimensão do trabalho [...]. Ou seja, há uma 
complexa trama de relações que imprime certa plasticidade à nova 
sociabilidade expressa na dinâmica da sociedade, a espacialidade. Para 
tanto, o trabalho nas mais diferentes inserções e formas de exercitação 
ontológica não pode mais ser entendido em si, deslocado das ligações e 
relações societárias e das mediações sociais que proclamam seu redefinir 
constante. (THOMAZ JÚNIOR, 2011, p.109). 

Mesmo porque, a partir destes vários elementos, de suas combinações e contradições 

inerentes à própria sociedade do capital, constataremos características e expressões variadas 

das territorialidades peculiares. Aspectos que estão presentes neste universo do trabalhador 

pescador, que por sua vez, marcam essa relação do capital-trabalho, e que, portanto, não podem 

deixar de serem estudados na Geografia. Esta por sua vez, deve estar atenta a esta estrutura 

societal presente na dinâmica da sociedade do capital que é complexa, analisar também as 

conflitualidades e contradições presentes nos desdobramentos do mundo do trabalho, e mais 

precisamente quanto a este estudo, nas diferentes territorialidades presentes no universo 

pesqueiro. 

Neste sentido, se verifica, assim como já alertava Marx (2010) em seus escritos, como 

é importante analisar as relações sociais estabelecidas entre os trabalhadores e as condições 

em que trocam suas atividades e participam do conjunto da produção, assim como entender 

como é feita a produção destes, no caso esses trabalhadores do mar, afinal 

Na produção, os homens não agem apenas sobre a natureza, mas também 
uns sobre os outros. Eles somente produzem colaborando entre si de um 
modo determinado e trocando entre si as suas atividades. Para produzirem, 
contraem determinadas ligações e relações mútuas, e é somente no interior 
desses vínculos e relações sociais que se efetua a sua ação sobre a 
natureza, isto é, que se realiza a produção. (MARX, 2010, p.45)  

Logo, como se sabe as diferentes formas de produção determinam a seu modo, 

específicas relações de exploração da natureza. Em outras palavras, “Cada forma de produção 



social apresenta portanto uma racionalidade própria, indicada pelos objetivos mais gerais de sua 

reprodução social ao longo da história.” (Diegues, 1983, p.84).  

Assim, o que constatamos até o presente momento, é que a natureza oferece aos 

homens um meio de existência e reprodução. Sendo que a interação do pescador com o meio 

ambiente se dá através da mediação do trabalho. Este trabalho, por sua vez, atua sobre a 

natureza transformando-a, e ao mesmo tempo este homem que trabalha é transformado por seu 

trabalho, produzindo-se assim uma relação dialética. 

Pensando-se então nessas implicações das relações homem-meio, ou ainda como a 

natureza é dotada de uma ação transformadora pelo homem através de seu trabalho, devemos 

compreender que 

É o trabalho humano que arranca a matéria de suas condições naturais 
transformando-se em objeto de uso dos meios de subsistência. É importante 
considerar-se ainda uma diferença entre objeto de trabalho e meio de 
trabalho (matéria-prima). O objeto de trabalho é aquele objeto natural retirado 
da natureza pelo trabalho e transformado em valor de uso, ou, mais 
precisamente, em meio de subsistência. Já, quando um objeto tem o trabalho 
incorporado, Marx o considera como meio de trabalho ou também matéria-
prima. (DIEGUES, 1983, p.90) 

Em outras palavras, a terra, a água, enfim, a natureza, pode ser considerada tanto um 

instrumento de trabalho, como também, aquele local que fornece os meios e a matéria-prima do 

trabalho e de morada ao pescador artesanal.  

No que se refere à atividade pesqueira podemos dizer que no mar estão as 
condições naturais da produção: os recursos marinhos que nele existem 
antes da captura são, na verdade, recursos potenciais. Na medida em que, 
através do trabalho, o pescado é capturado, ele se transforma em objeto de 
trabalho ou meio de subsistência (objeto separado de suas condições 
naturais de existência). O peixe, na medida em que é processado, seja no 
barco-fábrica seja na indústria de terra, transformando-se em matéria-prima. 
(DIEGUES, 1983, p.91) 

A maior ou menor importância do pescado, seja como objeto de trabalho ou 
meio de trabalho, é um indicador de um maior ou menor grau do 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e mesmo do tipo de 
organização social da produção. (DIEGUES, 1983, p.91-92) 

Diante do exposto, quanto aos pescadores artesanais e a pequena produção mercantil 

em geral, veremos segundo Diegues (1983) que a produção do pescado é um meio para a 

subsistência ou um objeto de trabalho destes trabalhadores do mar indicando um estágio de 

produção na qual o homem e seu trabalho se confundem com as condições naturais da 

produção. E diante disso o fator trabalho não entra como capital nessa relação. Na medida em 



que o processo produtivo se dirige principalmente para a produção dos meios de subsistência, 

para a produção dos valores de uso, o trabalho não é considerado um custo de produção ou um 

valor de troca (DIEGUES, 1983, p.92). Diferentemente da produção capitalista em que as 

condições naturais passam a ser considerado como instrumento de trabalho, e 

consequentemente o pescado se torna uma mercadoria, uma matéria-prima a ser processada 

industrialmente, ou seja, a natureza passa a ser entendida como algo externo ao homem, de 

forma que ela pode ser transformada em um objeto de troca. 

É aí que entra a importância fundamental dos pescadores artesanais, e em geral dos 

pescadores de pequena escala, que se utilizam ainda de formas produtivas tradicionais e de 

respeito para com a natureza, até porque a reprodução dos seus objetos de trabalho (os 

pescados) se deve consequentemente a reprodução natural e biológica destes, e que escapa do 

controle do homem. Logo verificamos a fundamental correlação que se estabelece entre a 

reprodução da vida e organização social destas comunidades de pescadores e a reprodução dos 

estoques de pescados. 

Para, além disso, estes trabalhadores do mar ainda se utilizam como descreve 

Diegues (1983), de mão-de-obra familiar ou de parentesco/vizinhança com grande experiência e 

respeito aos nichos ecológicos existentes, além de haver “uma simetria entre o conhecimento 

acumulado e o instrumento de trabalho que, em geral, é de sua propriedade (ou familiar).” 

(Diegues, 1983, p.99). Como se nota, portanto, 

[...] o pescador artesanal é aquele que detém consciência sobre os ciclos e o 
meio ambiente onde realiza seu trabalho, sabendo discernir tipos de ventos, 
cardumes, períodos relativos ao calendário lunar e mais aptos à captura de 
certos tipos de pecados, melhores locais de pescaria e outros. Sem esse 
conhecimento, que é adquirido pela experiência de vida, não se faz pescador. 
(RAMALHO, 2006, p.52) 

Nesta perspectiva até aqui explanada, devemos salientar que ao se realizar um estudo 

quanto à centralidade da dimensão do trabalho e o universo da pesca, de suas implicações e 

desdobramentos, acreditamos que ao se tomar as categorias de análise e os conceitos da 

geografia e ao relacioná-las a este estudo do trabalho teremos a possibilidade de melhor discutir 

criticamente os fatos envolvidos no mesmo. Logicamente que isto não quer dizer que teremos 

diante de nós uma situação muito fácil e simplificada, afinal esse universo está repleto de uma 

complexidade e singularidade própria, o que certamente nos colocará diante de uma difícil 

compreensão do real. Mas uma coisa é certa, como já anteriormente descrito neste presente 

estudo, 



[...] é no trabalho que o ser social se diferencia, exerce sua vitalidade, se põe 
na dianteira do mundo vivido, na materialidade da vida, bem como se faz na 
sua relação com os outros homens. O espaço como dimensão ineliminável 
do ser aparece aqui também como um fator importante para tecer a rede 
causal. (BEZERRA, 2010, p.12) 

Ou seja,  

O espaço é produzido, nesse sentido, pelas ações dos homens sobre o 
próprio espaço, que aparece como paisagem artificial. O trabalho e as 
técnicas ganham centralidade em sua argumentação; o homem é o sujeito, 
as técnicas, mediação e o espaço é um produto histórico. (SAQUET, 2007, 
p.91) 

Assim, o espaço, mas também o território estão em constante processo de 

transformação a partir das relações que os homens (sujeitos sociais) estabelecem no seu dia-a-

dia, expressando, pois, diferentes temporalidades e territorialidades, como diria Saquet (2007).  

Daí então a presente complexidade a ser analisada num estudo desta magnitude. No 

entanto, um estudo geográfico crítico e comprometido deve sempre buscar o real, a essência 

das conflitualidades e processualidades inerentes num estudo que aborde as relações capital-

trabalho, e mais especificamente, a cerca do universo do trabalho da pesca. Até porque se faz 

necessário compreender melhor o universo da pesca através de um processo, isto é, que ocorre 

num determinado espaço ao longo do tempo. Sendo assim, acreditamos 

[...] que é preciso incorporar a noção de espaço/ território como o local onde 
ocorrem disputas entre indivíduos dotados de diferentes recursos, e que a 
noção de tempo não deve ser linear, ou seja, os diferentes aspectos– sociais, 
culturais, econômicos e ambientais – envolvidos no processo histórico, 
possuem “tempos” diferentes para acontecerem, e diferentes formações 
sociais, resultantes da interação entre eles, podem co-existir em um mesmo 
tempo histórico. (PASQUOTTO; MIGUEL, 2004, p.3-4) 

Ou seja, o que buscamos neste presente estudo, é destacar como mesmo comenta 

Tomaz Júnior (2011), a complexa e dinâmica trama de relações que devem ser consideradas no 

estudo espacial do mundo do trabalho, para o entendimento das contradições que marcam a 

processualidade social inscritas no território e mediadas pelo trabalho.  

Daí a necessidade deste presente estudo geográfico em refletir sobre a reprodução 

social desta atividade pesqueira, diante da ofensiva do capitalismo, buscando compreender os 

conflitos e disputas dos usos dos territórios em terra e na água que envolve o cenário dos 

trabalhadores da pesca artesanal de Ubatuba, enquanto cidade urbano-turística e com sua 

expansão imobiliária, sem dizer que devem ser acrescidas nesta discussão as questões políticas 

e ambientais que permeiam o universo dos pescadores, isto é, das legislações de proteção 



ambiental, a produção do espaço litorâneo e das políticas públicas destinadas ao setor, mas sem 

deixar de compreender a mediação que instituições e organizações realizam entre estas 

questões presentes entre o capital e os pescadores, assim como, averiguar as ações de lutas 

políticas destes pescadores frente a todo este aparato. 

Portanto visa-se discutir a territorialização do trabalho do pescador artesanal de 

Ubatuba; essa territorialização, segundo Moraes (2005), seria resultado de um processo histórico 

da relação sociedade/espaço, sendo apenas compreendido ao se estudar a sua gênese e 

desenvolvimento; sendo que sua formação se deve ao seu uso social, a sua apropriação, isto é, 

ele inexiste como apenas uma realidade natural, já que ele se deve a um grupo social que o 

ocupa e o explora sempre numa perspectiva dialética entre forma e processo. Logo território é 

uma entidade de movente transformação e complexidade, e que se apresenta como um local 

que atende as necessidades do grupo social, sendo assim, aquele que “[...] carrega em si sua 

identidade, que expressa sua territorialidade” (FERNANDES, 2005, p.278). 

 

Resultados 

Como foi possível constatar diante deste estudo, as relações de trabalho do pescador 

artesanal são baseadas na corporação do oficio, nas relações de parcerias/vizinhança/unidades 

familiares, onde se visa à apropriação real dos meios de produção, e, para, além disso, o sujeito 

pescador artesanal possui como elemento fundamental o seu conhecer e o saber tradicional da 

arte da pesca. Também se constata ainda na pesca artesanal uma unidade entre os 

instrumentos de trabalho (os meios de produção) e o pescador, este por sua vez, portador de 

uma profissão. Deste modo, o 

Pescador é aquele que conhece os caminhos e segredos do mar e do 
estuário, o que produz um sentimento de pertença a um grupo e, 
consequentemente, a um território. O ordenamento e uso dos espaços 
naturais aquáticos são resultados da experiência e conhecimento de vida. 
(RAMALHO, 2006, p.57) 

Deve ser analisada também, a ideia trabalhada por Thomaz Júnior (2011) quanto à 

plasticidade que o trabalho pode tomar diante das processualidades e contradições do capital. 

Afinal constatamos, como descreve Cardoso (2009), como o próprio sujeito pescador artesanal 

possui em seu trabalho configurações variadas, indicando uma plasticidade desse trabalho. 

As transformações do espaço de terra foram em parte responsáveis pela 
passagem do pescador-lavrador caiçara para o pescador exclusivo, dando 



origem ainda a novas possibilidades como o pescador-caseiro, o pescador-
marinheiro de lancha, o pescador-dono de pousada, entre outras, refletindo o 
rebatimento das transformações espaciais nos movimentos e dinâmicas da 
configuração do trabalho na pesca no litoral paulista e novas formas de 
complementaridade entre atividades laborais. (CARDOSO, 2009, p.5-6) 

Ou seja, o que constatamos é que o pescador é um sujeito social que está em 

processo de redefinição de sua atuação, afinal, como aponto Cardoso (2001), existem usos 

novos que veem se impondo diante dos espaços de morada, vida e trabalho destes pescadores 

artesanais. No entanto, vale salientar, que isso não quer dizer o fim deste pescador ou de seu 

trabalho, pelo contrário, isso só reforça a tese da centralidade ainda hoje desses pescadores 

artesanais que estão em processo de transformação e diante de conflitualidades constantes, que 

se desenrolam em seus territórios em terra e na água. 

Outro elemento fundamental a ser destacado, é que o ser pescador não é (e nem deve 

ser) um mero objeto de nossas pesquisas, mas é como muito bem identificou Ramalho (2006), 

um ser artífice e também de um projeto de vida único, “[...] que se movimenta – ganhando forma 

e substância – de acordo com o ritmo das águas e das relações sociais típicas das comunidades 

pesqueiras, que se interagem a uma trama social mais ampla [...]” (RAMALHO, 2006, p.170), 

como é o caso da chegada de hotéis, o turismo predatório, a urbanização, a especulação 

imobiliária, políticas ambientais restritas, entre outros vetores da transformação e do 

expansionismo capitalista no espaço litorâneo, como já analisado anteriormente, em Moreno 

(2012), num estudo sobre a produção e transformação do espaço litorâneo de Ubatuba-SP e 

suas implicações no trabalho e organização dos pescadores artesanais locais.  

Neste sentido diante dessa análise quanto à temporalidade, plasticidade, singularidade 

do trabalho e das relações de trabalho do pescador artesanal, sem dizer, as territorialidades pela 

qual esses trabalhadores estão envolvidos, constatamos em Ubatuba/SP (Figura 1), como os 

pescadores artesanais locais estão inseridos nesse cenário. Deste modo foi possível vislumbrar, 

em estudo anterior, a importância do setor pesqueiro de Ubatuba3 enquanto o terceiro maior 

                                                           
3
 O município de Ubatuba está situado no Litoral Norte Paulista, entre o Oceano Atlântico e a Serra do Mar, apresentando 100 km de extensão 

costeira. O município localiza-se aproximadamente a 240 km da capital paulista, seu território ocupa uma área total de 712 km², dos quais cerca 
de 80% encontram-se inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar, ou seja, representam áreas de preservação ambiental, deste modo, há 
portanto, restrições de usos e manejo dos recursos naturais de forma que isso envolve as comunidades dos pescadores artesanais da região, 
caracterizando um importante foco de conflito entre os pescadores e o Estado. 

 



produtor do Estado de São Paulo, e atualmente, conforme podemos observar na Tabela 1, 

destacando-se como o mais importante núcleo de pescadores do Litoral Norte4.  

Figura 1: Localização de Ubatuba 

 

Fonte: SETUR, Secretaria de Turismo de Ubatuba. 2012. Disponível em: 
<http://www.ubatuba.sp.gov.br/setur/acidade/mapa.htm>. Adaptado pela autora, 2013. 

 

Tabela 1: Pescadores artesanais no Litoral Norte Paulista 

 

                           Fonte: SEAP/PR (2008) apud SILVA; LOPES (2010, p.18). 

 

Neste sentido, vale destacar como é presente em Ubatuba/SP as dificuldades e 

entraves em que se dão a reprodução social dos pescadores artesanais locais, afinal o que se 

                                                           
4
 O Litoral Norte do Estado de São Paulo é composto então por quatro municípios: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela. Assim o 

Litoral Norte “[...] possui um total de 1.997km², sendo que a Mata Atlântica, área de conservação permanente, criada para preservar um 
ecossistema com grande diversidade biológica, incluindo espécies endêmicas ameaçadas de extinção, ocupa 85% da região.” (SILVA; LOPES, 
2010, p.16).  

 

N 

http://www.ubatuba.sp.gov.br/setur/acidade/mapa.htm


constata nos últimos anos são a especialização da atividade e as novas atividades de ocupação 

que atualmente estão relacionadas à combinação das atividades pesqueiras artesanais com os 

serviços turísticos, na construção civil ou nos serviços temporários. Além disso, aponta Cardoso 

(2010), é preciso  atenção às dificuldades que os pescadores artesanais ainda enfrentam como 

as relacionadas à concorrência com a pesca industrial, cuja tecnologia é mais eficaz na 

exploração dos recursos marinhos; as disputas pelos diferentes usos dos espaços, com o 

desenvolvimento das atividades turísticas, uso de embarcações de lazer e a pesca armadora, 

por exemplo, caracterizando assim, segundo este autor, os chamados conflitos de uso do 

espaço, mas que poderíamos entender como sendo disputas territoriais. 

No caso dos pescadores artesanais de Ubatuba há a introdução de inovações 

tecnológicas na atividade pesqueira, iniciando um processo de transformação nas relações de 

trabalho, além de interferir no seu sistema econômico e organizacional. Paralelamente a isto, há 

no município um avanço turístico e um melhoramento da rede viária interligando as cidades do 

Litoral Norte Paulista, a partir dos anos 1950, o que, segundo Luchiari (1999), proporcionou à 

região um gradual desenvolvimento urbanístico-turístico, e consequentemente refletindo em 

mudanças aos habitantes locais, e aos pescadores. Soma-se a isto, de acordo com Cardoso 

(2010), a expansão do setor energético movimentando e ampliando o setor terciário na região, 

que acarreta transformações nos espaços que pertenciam antes à agricultura e pesca. Daí a 

importância de se pensar o fator turístico/urbanístico de transformações dos espaços das 

cidades litorâneas, no caso em especifico Ubatuba e não somente pensando nas mudanças ou 

nos novos usos feitos dos espaços, mas também, nas mudanças das relações de trabalho e nas 

relações sociais da população local, no caso, dos pescadores artesanais.  

Para, além disso, em Moreno (2012), constatou-se como esses trabalhadores 

artesanais de Ubatuba ainda persistem em sua atividade laboral, mesmo sendo afetados por 

mudanças e transformações em seus espaços de vida e trabalho, ou melhor, em seus territórios 

em terra e na água. Estes territórios que passam por disputas, conflitos, novos usos, dados pelas 

transformações ocasionadas na produção do espaço litorâneo ubatubense, que se intensifica a 

partir dos anos 50/60, com os vetores da urbanização, turismo, aumento demográfico, políticas 

ambientais restritivas, entre outros; que, portanto, implicam na transformação da organização, e 

processos e relações de trabalho desses pescadores artesanais locais, mas que ainda hoje se 

mostram atuantes e persistentes em suas atividades laborais, mostrando assim, a centralidade 

de seu trabalho. 



Conclusões 

Diante desta discussão, é possível constatar que o trabalho dos pescadores artesanais 

é dotado de uma temporalidade, plasticidade e singularidade própria e única. Mas uma coisa que 

não podemos deixar de mencionar é que essa particularidade do trabalho desses trabalhadores 

artesanais do mar se revela na realidade mais do que apenas um trabalho, afinal se constituem 

como um modo de vida peculiar, constitutivos de sua própria territorialidade.  

Por fim, vale salientar a importância de um estudo geográfico que aborde as 

complexidades inerentes a esse universo do trabalho e da pesca, até porque, como nota-se no 

próprio levantamento bibliográfico, a maioria das discussões deste âmbito ainda se fazem nas 

Ciências Sociais, na Antropologia entre outras, sendo que pouco disto é trazido para ser 

criticamente estudado pela Geografia, que por sinal, pode e deve explorar muito estas temáticas. 

Já que esta ciência conta com um arcabouço rico de categorias (espaço, território, paisagem) 

que muito bem se aplicariam a um estudo desta magnitude. Enfim, acreditamos que mais do que 

possível, é necessário uma geografia do trabalho na pesca, comprometida não só com os 

objetos, mas também, e principalmente, com os sujeitos.  
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