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RESUMO: Este artigo parte da problematização a cerca da concepção clássica de classe 

trabalhadora, demonstrando a necessidade de (re)dimensionarmos essa visão para que possamos 

compreender as diferentes formas expressas pelos sujeitos que trabalham, que vai além da visão do 

trabalhador “do chão de fábrica”. Para isso, fazemos uso inicialmente de referências da nova 

história social do trabalho. Posteriormente, como foco central deste artigo, realizamos uma breve 

discussão geográfica sobre o trabalho da/na pesca artesanal, apontando como o alargamento do 

conceito de classe trabalhadora compreenderia as particularidades desses sujeitos. Estes que 

expressam/demandam direitos, anseios, interesses, lutas, resistências e contradições no seu 

cotidiano de vida e, portanto, na sua construção enquanto ser social, através de seu trabalho, o 

elemento identitário que os unem. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo parte da problematização a cerca da concepção clássica de classe trabalhadora, 

demonstrando a necessidade de (re)dimensionarmos essa visão para que compreendamos as 

diferentes formas expressas pelos sujeitos que trabalham, que vai além da clássica visão do 

trabalhador “do chão de fábrica”. Para isso, fazemos uso inicialmente de referências da nova 

história social do trabalho, acreditando ser possível transpormos as barreiras do conhecimento e ao 

dialogar com outras áreas/disciplinas, possibilitarmos um espaço de discussão sobre a temática do 

trabalho, como sugere Thomaz Júnior (2011). 

Posteriormente, como foco central deste texto, realizaremos uma breve discussão geográfica 

sobre o trabalho da/na pesca, apontando como o alargamento do conceito de classe trabalhadora 

compreenderia as particularidades desses sujeitos.  

Outra preposição deste texto é enfatizar que através do conceito de trabalho podemos 

construir uma geografia preocupada não somente com os objetos das nossas pesquisas, mas, 
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sobretudo, com os sujeitos. Estes que expressam/demandam seus direitos, anseios, interesses, lutas, 

resistências e contradições no seu cotidiano de vida e, portanto, na sua construção enquanto ser 

social, através de seu trabalho. 

A discussão central sobre o trabalho, entendendo as diversas formas e significados do 

trabalho e consequentemente dos sujeitos trabalhadores existentes, é o nosso objetivo neste artigo, 

para isso demonstramos especificamente o caso dos pescadores artesanais brasileiros, que foram e 

são pouco estudados e priorizados ao longo da história brasileira. 

Vale explicar, contudo, que a importância de se pensar o (re)dimensionamento da discussão 

do trabalho e dos trabalhadores, não se faz no sentido de propor  e concluir o debate nesse texto, 

pelo contrário, afinal este possui um caráter inicial. 

 

1. DISCUTINDO O TRABALHO PARA ALÉM DA VISÃO CLÁSSICA DO SUJEITO DO 

CHÃO DA FÁBRICA 

Buscaremos nessa parte do texto apontar para a ênfase que deve ser dada na história dos 

trabalhadores, que perpassa pela própria história da escravidão no país, de tal modo que é 

fundamental avançarmos com pesquisas e que deixemos de negar a importância histórica de atuação 

dos escravos na história do trabalho no Brasil. Afinal 

A maior parte dos autores que tratam da história do trabalho no Brasil costuma 

iniciar sua análise no final do século XIX ou mesmo nas primeiras décadas do 

século XX. Identificada com a história do trabalho livre (assalariado), a história 
social do trabalho no Brasil contém, em si mesma, um processo de exclusão: nela 

não figura o trabalhador escravo. Milhares de trabalhadores que, durante séculos, 

tocaram a produção e geraram a riqueza no Brasil ficam ocultos, desaparecem num 

piscar de olhos. (LARA, 1998, p.26) 

É preciso alterar essa realidade e isso já vem sendo, aos poucos, estudado e priorizado, 

afinal essa transformação deve vir no sentido de 

[...] de abandonar a idéia de fases “transitórias” ou “substituições” que 

determinariam a história do trabalho e assumir que o trabalho livre no Brasil está 

ligado não apenas à mão-de-obra imigrante, mas ao trabalhador escravo que a 

antecedeu. [...] Da mesma forma, o trabalhador rural, quase ausente na 
historiografia, está mais integrado no mundo do trabalho. (PETERSON, 2011, p.5) 

 

Enfim, como se constata o marco dos estudos do trabalho sempre tinha como foco o final 

do século XIX ou início do século XX com o trabalho livre, assalariado, operário, imigrante e 

urbano, na qual se constituía a partir de uma ruptura, transição entre dois mundos: da substituição 

do escravo pelo imigrante, fazendo com que o negro desaparecesse do mundo do trabalho livre.  



Pensando que é preciso transcender a ideia do trabalho para além da visão do trabalhador 

livre, assalariado, imigrante, branco, masculino e urbano, salientamos a importância histórica dos 

escravos e ex-escravos influenciando e participando ativamente da constituição/formação da classe 

trabalhadora brasileira.  

Partindo-se dessa constatação, que não pode ser negada, buscaremos a seguir 

problematizar sobre a questão do alargamento do conceito de trabalho e trabalhador no Brasil, 

entendendo que o negro, assim como os indígenas, os camponeses, ribeirinhas e outros também 

fazem parte do amplo leque de trabalhadores que compõe o universo do trabalho no Brasil.  

Pensando essa discussão que vem sendo fortemente debatida na história e sociologia, 

buscaremos a partir disso trazermos esse debate para a geografia, na tentativa de buscarmos não nos 

esquecer desta importância histórica dos negros para o mundo do trabalho no Brasil, assim como na 

busca de ampliarmos nosso olhar para a discussão do trabalho na realidade brasileira, a fim de que 

demonstremos como esse conceito de trabalho não deve ser tão restrito, mas sim ampliado. 

Logo, é preciso (re)examinar e (re)discutir a clássica visão de classe trabalhadora no 

Brasil. Pensando-se numa desmistificação, é necessário nos remetermos a obra de Thompson 

(1998), já que o autor sem deixar o marxismo buscou relacionar está questão diretamente com a 

percepção da cultura enquanto uma importante dimensão de luta e resistência. Do mesmo modo, 

este autor se preocupou em enfatizar a história dos plebeus (as massas – os trabalhadores) “que não 

tinham voz”, revelando que estes são sujeitos ativos, desmistificando aquela ideia de passividade, o 

que conceitualmente pode servir como paralelo a discussão que posteriormente abordaremos quanto 

ao que diz respeito à história de vida, trabalho e luta dos pescadores artesanais brasileiros, que 

sempre foram vistos como passivos, vagabundos e marginalizados da sociedade. Mas se 

procurarmos a fundo a história destes sujeitos (e não a história contada pela classe dominante), 

encontraremos justamente o contrário, isto é, que houve e há resistências e conflitos com relação ao 

controle imposto pelo Estado e a sociedade do capital. 

Enfim a partir do livro de Thompson (1998), percebemos que os plebeus, no caso os 

trabalhadores, são sujeitos ativos, que não podem ser compreendidos apenas naquela visão de que 

se sujeitam e aceita as imposições que lhes são dadas, mas que também resistem no seu cotidiano, 

com seus costumes. Isto nos remete a ideia de que devemos ir além das relações econômicas, 

compreendendo esses sujeitos, os trabalhadores através da sua vivência cotidiana. Já que seria no 

cotidiano que se estabeleceriam importantes formas de lutas.  

Acredito que neste sentido, não seria a ideia de luta de classes sem classes, como apontam 

alguns teóricos, mas sim, o fato de que devemos enxergar a diversidade que constitui a classe 

trabalhadora, não que isto remeta a não existência de uma classe social, mas que é algo mais 

complexo e que como tal merece mais atenção e cuidado ao ser estudado. 



Devemos como aponta Geary (2000), compreende a classe de maneira a entendê-la numa 

perspectiva mais completa, com visão ampliada de tal modo que “a possibilidade de múltiplas e 

simultâneas identidades amplia o problema de supostas identidades diferentes das de classe.” 

(GEARY, 2000, p.52). 

Ou seja, talvez seja mais importante apreendermos as diversidades na compreensão da 

identidade dos trabalhadores, isto é, as identidades interclasses.  

Além disso, é preciso extrapolarmos as definições rígidas ou pré-noções generalizantes, 

devemos entender os outros aspectos, desafios, lutas dos demais sujeitos trabalhadores que aí estão. 

Se a investigação empírica e a análise se detiverem na classe trabalhadora aferrada 
ao ‘sentido marxista clássico’ (o operariado de carteira assinada, braços cruzados e 

macacão), estamos fadados a raramente encontrá-la. Em outras palavras, aqueles 

fenômenos coletivos que não são urbanos, industriais, nem galvanizados por 
multidões sindicalizadas, podem ser perfeitamente fenômenos da história operária. 

(NEGRO; GOMES, 2006, p.223) 

 

Não é que devamos inventar o novo, mas “nos posicionar de modo a visualizar a 

diversidade e a complexidade do conjunto.” (NEGRO, GOMES, 2006, p.223). 

Paralelo a esse debate, é possível encontrar no livro de Eduardo Silva e João José Reis 

(1989) essa discussão de classe e luta de classes, onde os autores apontam para que visualizemos 

isso como algo mais dinâmico e abrangente. De tal modo que a partir deste livro é podemos fazer 

uma releitura da própria classe trabalhadora brasileira hoje. Que não é só a assalariada e a que está 

no sistema de produção capitalista. Ou seja, devemos rompem com as divisões e com as transições 

da teoria europeia para explicar a realidade brasileira, buscando assim novos autores, teorias e 

metodologias atentas de fato para a realidade do país. 

Nesta perspectiva, Thomaz Júnior (2002), propõe um repensar sobre essa questão da classe 

trabalhadora, de tal modo que 

[...] atribuir o termo classe a um grupo privado de consciência de classe, ou de 
cultura de classe, e que não atue nessa direção é um posicionamento vazio de 

sentido e de significado. Até porque a classe se delineia de acordo como os homens 

e as mulheres experimentam relações de produção e segundo as situações 
determinadas no interior das relações sociais e como se apropriaram dessas 

experiências em nível cultural. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p.164) 

É preciso que estejamos atentos as diferentes formas de expressão do trabalho que 

transcendem essas demarcações predefinidas ou as teorias ortodoxas. Logo, não devemos enxergar 

a história do trabalho e dos trabalhadores no Brasil sob um prisma estático, linear, ortodoxo, afinal a 

realidade é construída e feita dia-a-dia por sujeitos sociais, que dão dinamicidade, fluidez e 

movimento que se revelam dialéticos, e que precisam ser cuidadosamente estudados e analisados. 



Outro elemento fundamental a ser destacado é quanto as formas de resistência desses 

sujeitos que não é um tipo/forma única, um conceito fechado, pelo contrário, existem diferentes 

formas e estratégias de resistências pelos sujeitos. 

Diante disso nota-se que a classe trabalhadora não pode ser mais entendida apenas sob o 

viés ortodoxo, enquanto a classe operária, branca, masculina, urbana e assalariada. Devemos ter 

clareza de que o conjunto de trabalhadores que compõe a classe trabalhadora é diverso e possui 

diferenças que não podem ser apagadas da história do mundo do trabalho no Brasil. Devemos em 

nossos estudos, sejam eles historiográficos, sociológicos ou geográficos, estar comprometidos com 

os sujeitos que fazem parte dessa complexidade que é o mundo do trabalho, sejam eles: brancos, 

negros, indígenas, estrangeiros, homens, mulheres, do campo ou da cidade, mas que no fundo com 

suas particularidades compõem o complexo universo do trabalho no Brasil, de antigamente e da 

atualidade. Do mesmo modo, devemos revelar as artimanhas, as estratégias, resistências que esses 

sujeitos realizam contra o controle social imposto seja pela esfera burocrático-institucional do 

Estado, ou pelas dinâmicas conflitantes e degradantes do capital. 

 

 

2. O PESCADOR ARTESANAL: UMA DISCUSSÃO GEOGRÁFICA A PARTIR DO 

TRABALHO 

Diante da discussão anteriormente travada, nota-se que precisamos compreender o 

universo do trabalho brasileiro nos desprendendo das amarras seculares que tendem a reduzir a 

análise e leitura dos sujeitos que vivem do trabalho, talvez como uma forma mais simplificada de 

explicar as coisas, mas que é errônea, já que os trabalhadores e as formas de trabalho são diversos e 

complexos, e como tal é preciso nos despir destas determinações, de forma a dar conta e de 

compreender as demandas destes sujeitos, que por vezes foram historicamente renegados da história 

social do trabalho no Brasil, como é o caso dos camponeses, trabalhadores informais, ribeirinhas, 

indígenas, trabalhadores escravos, pescadores artesanais etc. 

Portanto, a seguir, a partir da premissa da importância de ampliarmos o leque a cerca do 

entendimento que nossos estudos devem ter dos sujeitos trabalhadores no Brasil, destacaremos um 

trabalhador em específico – o pescador artesanal -, não no sentido de desmerecer os demais 

trabalhadores, pelo contrário, mas na tentativa de debater a cerca de como esse sujeito, assim como 

os negros e outros sujeitos, foram renegados, esquecidos e marginalizados da história do Brasil e 

nos estudos sobre o mundo do trabalho. 



Focaremos nossa discussão a cerca dos trabalhadores pescadores artesanais, de forma a 

realizar uma breve contextualização sobre a história e o que se trata essa importante atividade 

laboral. Perpassando pela discussão sobre as conflitualidades desses sujeitos com o Estado 

brasileiro e o capital, ambos desde o Brasil Colônia vem buscando meios de marginalizar, renegar e 

controlar esses sujeitos, seja através da vida, do trabalho, do cotidiano, das festas e etc. Buscamos 

ainda através do trabalho relacionarmos essa discussão com a geografia. Afinal,  

[...] acreditamos que a concreção de uma Geografia do trabalho fundada na 

compreensão histórica do trabalho e conseqüentemente, na estrutura espacial que o 

regula, possa nos permitir dialogar com a comunidade interessada (pesquisadores, 
estudantes, trabalhadores, sindicalistas, etc.), sobre os rumos do mundo do trabalho 

no âmbito da luta emancipatória e das transformações territoriais. (THOMAZ 

JÚNIOR, 2011, p.118) 

Sendo assim, da interlocução com a história social do trabalho, buscaremos a seguir sob o 

viés geográfico apontarmos brevemente as particularidades do trabalho da/na pesca artesanal no 

país, a fim de propormos que é possível compreender os pescadores artesanais enquanto sujeitos 

que vivem do trabalho. 

 

2.1 A particularidade do trabalho da/na pesca artesanal no Brasil 

O trabalho do pescador é uma atividade muito antiga e que remonta ao período colonial do 

Brasil, de tal modo que sua origem está nas técnicas indígenas, portuguesas e espanholas de 

navegar, pescar e produzir suas redes e de elaborar embarcações. O Brasil com seu litoral extenso e 

de diversidade de latitudes possibilita ter uma gama de espécies que geram muito pescados ao longo 

do ano todo, o que não prejudica o desenvolvimento natural, de tal modo que, a pesca teve o papel 

fundamental na fixação e como fonte de alimento aos colonos que aqui chegaram, mas também 

ainda hoje como base alimentar das famílias brasileiras.  

Vale dizer que os pescadores, normalmente, são os donos dos seus meios de produção (o 

barco, a rede, os petrechos e a técnica de pescar) e realizam a extração dos pescados ou em outros 

casos realizam coleta de mariscos e caranguejos. Assim esta atividade envolve a produção de rede, 

da embarcação, das técnicas de pescar, mas também da comercialização no comércio local, ou em 

alguns casos, para a venda em setores atacados (SILVA, 2011). 

No entanto, ao longo da história no Brasil os pescadores artesanais sofreram modificações 

organizativas, nas suas relações de trabalho e nos seus modos de vida singulares, logicamente que 

com variações regionais (MORENO; CARVALHAL, 2013). 



Este é ainda um setor da economia muito precário: baixa escolaridade dos trabalhadores, 

baixa renda, redução das áreas de pesca, poluição das águas, dificuldade de acesso as políticas 

públicas e financiamentos, falta de infra-estrutura para armazenamento e abastecimento do pescado 

e etc. Enfim uma série de elementos que fazem com que esses pescadores, ainda em muitos locais, 

vivam em condições de vulnerabilidade ambiental, na precariedade e invisibilidade social. 

No século XIX, durante o império, a atividade da pesca foi um dos braços da 

Marinha Brasileira no processo de domínio, ocupação e proteção do litoral 

brasileiro, era considerado trabalho livre na realidade da sociedade escravocrata. 
(RESENDE, 2010). Na Primeira Constituição Republicana do Brasil, promulgada 

em 1891, teve notabilidade novamente com a Marinha que foi o primeiro braço 

institucional do Estado a regionalizar, regulamentar a atividade e a institucionalizar 
as colônias de pescadores e as federações estaduais de pesca. Em 1919, a Marinha 

Brasileira cria as ‘Zonas de Pesca’, núcleos de pescadores levando em conta 

quantidade e distância em todas as sedes mapeada que já tinham a tradição de ser 
chamadas de ‘Colônia de pescadores’. Em 1926, a atividade passa para 

responsabilidade do Ministério da Agricultura e mais recentemente, em 2003, no 

Governo Lula é criada a Secretaria especial de Pesca e Aquicultura do Governo 

Federal e, em 2009, depois de um movimento de luta muito forte é 
institucionalizado o Ministério da Pesca. (SILVA, 2011, p.3) 

Como mencionado, antes mesmo do século XX os pescadores, sobretudo os artesanais, 

assim como sua atividade laboral e reprodutiva, foram (e ainda são) alvo do controle e 

regulamentação das ações e políticas de órgãos governamentais brasileiros. Neste sentido, uma ação 

que merece ser destaca que influenciou o desenvolvimento e a perpetuação dos pescadores 

artesanais no país, foi à fundação de todo o sistema representativo dos pescadores (Colônia de 

Pescadores, Federação de Colônias e Confederação Geral dos Pescadores, nos âmbitos municipais, 

estaduais e nacional respectivamente), estabelecido pelo Estado brasileiro em consonância com o 

capital, onde se associou a defesa do território nacional com o controle do trabalho e a 

industrialização do setor. 

Vale dizer ainda que, essa representação não serviria apenas como um aspecto político e 

estratégico, mas também como um mecanismo de controle simbólico e cultural. Na qual os 

pescadores perdem seus espaços de festas e tradições com a institucionalização cívica e moral 

imposta pelo Estado através das Colônias de Pescadores, o que só aumenta o grau de 

marginalização social dos pescadores artesanais pelo Brasil. 

Enfim esse assunto nos remete aos autores Thompson (1998), João José Reis; Eduardo 

Silva (1989), no que se referem as investida de controle dos mecanismos de resistências dos 

sujeitos, através do controle do cotidiano, das festas, da religião, para se implantar uma 

disciplinarização do trabalho. 



Assim como, se verificou que em 1962, foi instituída a Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), onde o setor pesqueiro passa por uma política de incentivos 

fiscais e fortes investimentos. Nessa fase, se instituiu a chamada industrialização da pesca, visando 

transformar o setor pesqueiro de pesca artesanal para a pesca moderna. Enfim, entre o período de 

criação das Colônias (1919 e 1930) até a década de 1960/70, ocorreram intensas transformações 

afetando a vida, a cultura e o trabalho desses pescadores, assim como ainda hoje se multiplicam as 

conflitualidades com a dinâmica “natural” dos pescadores. 

Porém têm-se uma mudança neste cenário com o advento na Constituição de 1988 e do 

movimento da Constituinte da Pesca, movido pelos pescadores artesanais (e seus organismos de 

apoio – como a Comissão Pastoral da Pesca) visavam equiparar as então Colônias aos estatutos de 

sindicatos urbanos. Teve-se assim a democratização e fortalecimento dos pescadores em busca de 

seus direitos. O que proporcionou a criação de novos Estatutos, a criação de outros sindicatos e 

associações, o que favoreceu a construção de entidades representativas de fato em relação aos 

anseios dos pescadores artesanais. Em 2008 é regulamentado o artigo 8º da Constituição, através da 

Lei nº 11.699, que reconhece de fato as Colônias, Federações e a Confederação como órgãos de 

classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca no Brasil. Isso, como constatado ao longo deste 

artigo, não demonstra algo que lhes foi dado, mas sim conquistado com muita luta (MORENO; 

CARVALHAL, 2014). 

Ou seja, mesmo diante da constituição de um aparato burocrático-legal criado como forma 

de controle dos pescadores em um dado espaço, não se apresentou apenas uma via única de formas 

de dominação e controle estatal e do capital, pelo contrário, historicamente sempre se presenciou 

uma verdadeira dinâmica de conflitos, negociações e resistências dos sujeitos pescadores que não 

aceitam e acatam tudo que lhes são impostos. 

Além disso, precisamos fazer uma (re)leitura da classe trabalhadora, não a enxergando 

apenas como o clássico operariado, branco, masculino, assalariado etc., e noutra perspectiva, é 

preciso superar o discurso (ideológico) de que a pesca artesanal é uma acumulação primitiva e 

ultrapassada, e que por isso deve ser industrializada e modernizada, ganhando o status de 

valorização da pesca industrial e da aquicultura. 

 É preciso também termos clareza de não encarar essa atividade primária e tradicional 

apenas sob o viés econômico, sendo necessário ampliar nossa análise para as dimensões culturais, 

sociais, do cotidiano vivido por esses sujeitos no seu trabalho e no seu viver, para que possamos de 

fato verificar as complexidades tecidas neste universo dos pescadores artesanais. Afinal a própria 

relação dos pescadores artesanais (enquanto comunidade tradicional) com a natureza se dá numa 

perspectiva diferenciada da produção capitalista por acumulação desenfreada, já que o trabalho e a 



organização econômico e social dos pescadores são diferenciadas, estando sob o principio do 

respeito, solidariedade, partilha, enfim mediada por valores, simbologias e identidade, que por sua 

vez, visam um processo contínuo de criação de estratégias de sobrevivência.  

Para, além disso, a tradicionalidade desses pescadores artesanais também visa a demanda 

por um território, isto é, a apropriação/produção/reprodução de um espaço pela comunidade que o 

dotaram de aspectos materiais e imateriais, onde se realizam o trabalho, a morada, o lazer, a 

comercialização, a organização social e política destes sujeitos, mas sobretudo, onde se localiza o 

ethos identitário da comunidade. Mas infelizmente, nesse mesmo território se espacializam também 

as conflitualidades, isto é, estão presentes as dinâmicas capitalistas de expropriação e precarização 

que se inserem contrapondo a lógica “natural” dos pescadores artesanais. Além disso, há também as 

políticas públicas e os aparatos legais do Estado que também em muitos casos são conflitantes com 

a dinâmica local das comunidades tradicionais. 

O território, nesse processo, se constitui em um importante elo de continuidade e 

de identidade do grupo. Porém, não como um elemento fixo que marca a 

perdurabilidade dos laços no espaço. O território, no mesmo sentido que a tradição, 

longe de ser um elemento estático e imutável, percebe‐se como um território que 
foi mudando suas características e suas dimensiones, com relações tanto internas 

como externas que sofrem de um reordenamento diante dos novos desafios. 

Portanto, um território à medida de uma identidade não essencial, mas que está 
marcada pelo convívio com conflitos permanentes. (MONTENEGRO, 2012, 

p.164) 

Portanto, o território expressa as territorialidades e temporalidades marcadas pelos 

diferentes usos, disputas e conflitos existentes e que, revelam a trajetória da geografia dos 

pescadores. Sendo assim, os elementos e as particularidades dos territórios dos pescadores 

artesanais, que não devem ser entendidos apenas sob o viés econômico, político, mas também e 

principalmente, entendendo-se que este propicia aos pescadores a condição de reprodução de seu 

modo de vida tradicional, e isso é intrínseco ao território, ou seja, os pescadores só poderão 

desenvolver as suas tradições e formas de reprodução dentro dos seus próprios territórios. E mais, 

mesmo havendo conflitualidades nesses territórios dos pescadores, veremos que esses sujeitos se 

mostram atuantes, em luta e em constante resistência. 

Nesta perspectiva, veremos que é através da mediação do trabalho e do seu conhecimento 

tradicional da arte da pesca, que os pescadores artesanais se apropriam da natureza, de um espaço 

geográfico, que passa a ser dotado de funções, relações, significados, representações, poder, 

controle, na qual passam a se tornar os territórios dos pescadores. 

Constata-se que o trabalho do pescador artesanal, assim como outras formas e tipos de 

trabalho, é um pressuposto para a existência do homem, e ainda que o trabalho na pesca artesanal 



não tenha mediações como as do trabalho assalariado, mas sim de um trabalho 

familiar/compartilhado/parceria/vizinhança, ele nem por isso não deve ser desconsiderado. Até 

mesmo porque, “o trabalho é peça-chave para se compreender as estratégias de reprodução social 

adotadas pelos pescadores artesanais [...].” (RAMALHO, 2006, p.48). 

Precisamos então compreender a necessidade do (re)dimensionamento da discussão  do 

trabalho e consequentemente dos sujeitos trabalhadores. Até mesmo porque, embora o 

assalariamento seja ainda uma das formas predominantes nas relações de produção existentes na 

sociedade do trabalho sob o sistema capitalista, há, contudo, como uma própria necessidade do 

capital que outras formas e dinâmicas também se realizem para que este sistema se mantenha. Isto 

é, as formas pré-capitalistas não são eliminadas do sistema, haja vista que isso também é uma 

necessidade do capital, ainda que seja contraditório. 

Neste sentido, é preciso que lembremos que é pelo trabalho que o homem se constitui de 

forma a demarcar sua identidade, seu modo de vida, sua subjetividade e objetividade. No processo 

do trabalho participam o homem e a natureza, isto é, o homem defrontando-se com a natureza, 

apropriando-se dela e a modificando, e ao mesmo tempo modificando a si próprio (MARX, 2008). 

Cabe ainda 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) 

Logo, o processo de trabalho é uma atividade dirigida para criar valores de uso, ao se 

apropriar e se modificar os elementos naturais às necessidades humanas. Logo é uma condição 

ontológica do ser social, não tendo necessariamente o objetivo de produzir valores de troca.  

Haja vista que, o pescador artesanal do mar, vive sob um modo de vida e organização 

peculiar, na qual o seu espaço de produção, sustento, vida, organização, reprodução social e 

atividade laboral estão sob o princípio da produção de valor de uso, mesmo que grande parte da 

produção seja comercializada (DIEGUES, 1983). 

Por outro lado, isso não quer dizer que nestes espaços, ou melhor, nos territórios dos 

pescadores não existam conflitos na qual a lógica do capital busca introduzir dinâmicas do 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 

nesses territórios. 



Assim, partimos do pressuposto que os pescadores artesanais também devem ser 

entendidos como trabalhadores que compõe a classe trabalhadora brasileira. Contudo, estes sujeitos 

pescadores devem ser vistos sob a luz de suas particularidades e da trama de relações expressos 

territorial e temporalmente.  

Nesta perspectiva, ao pensar o trabalho do pescador artesanal, constataremos que estes 

trabalhadores apresentam o controle sobre o seu processo de trabalho, afinal possuem um 

conhecimento acumulado do ofício pesqueiro, sendo também proprietários dos seus meios de 

produção. Além disso, este tipo de pesca apresenta um regime de trabalho em parceria (seja com 

sua unidade familiar ou vizinhança). Constituindo-se então de um sistema em que não há uma 

extração de mais-valia de quem participa do processo de trabalho.  

Desta maneira, não encontramos os mecanismos básicos de funcionamento do sistema 

capitalista, que se reproduz continuamente na relação capital-trabalho. 

Vale ressaltar, contudo, que 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 ainda 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 

(MORENO, 2014).  

Como apontando ao longo deste artigo, devemos ter a clareza de nos despirmos das 

predefinições ortodoxas a fim de compreendermos as demandas emanadas pelos trabalhadores. 

Contudo, vale uma ressalva de que não estamos nos distanciando da corrente de pensamento 

(teórico-metodológico) marxista. 

Ao contrário, apenas estamos nos propondo a mapear o que conseguimos explicar 

da totalidade viva do trabalho (MÉSZÁROS, 2002), ou nos envolvermos 
concretamente nos desafios de fazermos a autocrítica radical e consciente para que 

possamos entender os movimentos, os sentidos do trabalho, e os seus 

desdobramentos e significados no âmbito da classe trabalhadora. (THOMAZ 
JÚNIOR, 2002, p.138) 

É fundamental que nos indagamos criticamente a respeito destes fundamentos e 

predefinições estabelecidas de tal forma a (re)examinarmos e (re)dimensionarmos esses 

pressupostos. É preciso, segundo Thomaz Júnior (2002), que façamos uma crítica e autocrítica 

destes limites teóricos-científicos, a fim de que possamos alcançar a emancipação da humanidade 

do metabolismo do capital.  

Para isso é preciso olhar atentamente para a dialética do trabalho expressa geograficamente 

no Brasil, que se revela em constante e continuamente em movimento que se apresentam em 

resistências e em conflito com o modelo de desenvolvimento praticado pelo capital. 



A reestruturação produtiva do capital produz então, novas fragmentações no 

interior da classe e, conseqüentemente, novas identidades do trabalho estranhado, 

bem como atinge expressivos segmentos de trabalhadores vinculados às relações de 
produção não essencialmente capitalistas. Apesar da sua forma clássica se 

expressar no assalariamento, também se estende aos trabalhadores por conta 

própria, para os autônomos, para os camponeses. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, 
p.146-147) 

E mais, é através “[...] desse movimento dialético e das mediações teóricas requeridas, que 

faremos do trabalho um tema permanente para a Geografia.” (THOMAZ JÚNIOR, 2011, p.111). 

Portanto, como estamos demonstrando ao longo deste artigo, os pescadores artesanais 

compõem esse leque dos trabalhadores no interior da classe, mas como já mencionado 

anteriormente, sem as predeterminações e pressupostos de que os trabalhadores assalariados 

possuem. Contudo, do mesmo modo ambos visam à construção societária emancipatória do capital 

e estão em constate luta e resistência contra os impactos causados ao mundo do trabalho. 

Em outras palavras, tanto os trabalhadores autônomos, camponeses, pescadores, 

terceirizados, mulheres e etc., compõem o complexo mundo do trabalho, e não apenas o clássico 

operariado industrial fabril assalariado. Haja vista que todos esses sujeitos enfrentam a dura e 

precarizante realidade social, que vem carregada de imposições do Estado e do capital e que, 

portanto, os fazem buscar (ainda que cada sujeito o faça a sua maneira) uma transformação dessa 

realidade, a fim de que suas condições de trabalho – e vida – melhorem. Assim sendo, a luta de 

classes se mostra presente, ainda que a classe trabalhadora, não seja constituída apenas de um único 

tipo de trabalhador, mas de trabalhadores, que sofrem (e sofreram) constante e continuamente com 

as processualidades que se impõe ao mundo do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como exposto neste artigo partindo da discussão sobre a classe trabalhadora buscou-se 

revelar que é do entendimento das necessidades revelas/expressas pelos/dos sujeitos que devemos 

nos centrar, de maneira a nos despir das concepções e definições delimitadas e pré-estabelecidas. E 

assim, ao invés de pensarmos o conceito clássico de classe trabalhadora, avançarmos para o debate 

sobre o trabalho e os trabalhadores. 

Ao defendermos o alargamento do conceito de classe trabalhadora, temos o propósito 

justamente de continuarmos a provocar este debate nos estudos das diferentes áreas e não 

simplesmente solucionar ou colocar um ponto final na discussão. Daí então o porquê de 

priorizarmos o conceito de trabalho, propriamente dito, já que entendemos o trabalho como 

elemento ontológico do ser social, ou seja, que é intrínseco a todo ser social. Logo, o entendimento 

e a discussão dos trabalhadores passam a ser necessariamente ampliada, já que os sujeitos que 



englobam o trabalho são diversos, não se caracterizando somente como o operariado clássico, 

assalariado, urbano e masculino. Enfim, é necessário considerarmos as diferentes formas de 

expressão do trabalho que ultrapassam as predefinições e concepções demarcadas. 

Outra proposição deste texto foi enfatizar que através do conceito de trabalho podemos 

construir uma geografia preocupada não somente com os objetos das nossas pesquisas, mas, 

sobretudo, com os sujeitos. Estes que expressam/demandam seus direitos, anseios, interesses, lutas, 

resistências e contradições no seu cotidiano de vida e, portanto, na sua construção enquanto ser 

social, através de seu trabalho. É a partir desta percepção que verificaremos os enfrentamentos e 

desafios constantes que se expressam nos diferentes territórios em conflito, onde o trabalho com 

suas diferentes expressões busca a construção societária de emancipação. Como diria Thomaz 

Júnior (2002) é preciso estar atento à dinâmica geográfica da totalidade viva do trabalho.  

Portanto, para finalizar, a partir dos questionamentos levantados para se compreender o 

mundo do trabalho, destacou-se então a necessidade de pensarmos o seu (re)dimensionamento, isto 

é, o entendimento ampliado das configurações sociais que sustentam as diferentes formas de 

expressão e significados do trabalho, como é o caso dos pescadores artesanais brasileiros, que 

demonstram sua constante e continua luta por seus direitos a vida, e sobretudo, à perpetuação do seu 

trabalho e no seu território. Sendo assim, é fundamental que estejamos atentos a essa complexidade 

que são os trabalhadores no país, que demandam de nós maior atenção para as formas e significados 

que expressam no seu dia-dia laboral, onde se constituem enquanto sujeitos sociais e políticos 

demonstrando que o elemento identitário que os unem é o trabalho. 
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