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Resumo: Para entender o ser social em sua ontologia é necessário partir da leitura do trabalho como 

mediação da relação homem/natureza, trabalho que nasce da necessidade e da luta do homem pela 

existência, de maneira que, as formas variadas de trabalho modificam-se ao longo do processo 

histórico. No sistema do capital o trabalho é apropriado para extração de mais-valor, no entanto alguns 

sujeitos sociais, os povos do campo, das águas, das florestas em sua relação sociedade/natureza, tem 

a terra e a água como garantia de vida, construindo relações não capitalistas a partir da produção do 

espaço e de si mesmos, de maneira que o trabalho representa possibilidade de resistência ao capital. 

Torna-se necessário analisar até que ponto a essência ontológica do trabalho permanece como 

possibilidade de resgate da essência do trabalho em sua condição humana que rompe com a 

coisificação que o processo de alienação remete ao desenvolvimento social.  
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Abstract: In order to understand the social being in its ontology, it is necessary to start from work 

perspective as mediation between the relation man/nature, work that is born of the men's  necessity and 

the struggle for their own existence, so that, the varied of work forms have changed along the historical 

process. In the capital system, labor is appropriated for extracting more value. However, some social 

subjects, like the people from the countryside, the water supply, the forests in their society/nature 

relationship.Those countryside people have the land and water as a guarantee of life building Non-

capitalist relations from the production of space and from themselves. So, labor represents a possibility 

of resistance to capital. It is necessary to analyze what extent the ontological essence of work that 

remains as a possibility of work essence redemption in its human condition that breaks through the fact 

that the process of alienation refers to social development. 

Key-words: Ontology; Labor; Society/Nature 

 
 

                                                 
1 - Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Sergipe. E-mail de 
contato: shauanenuness@gmail.com 
 
2 Docente do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe.  
E-mail de contato: aluz@oi.com.br 

 

http://www.enanpege.ggf.br/2017


 

 

 

ISSN: 2175-8875                                                                                                         www.enanpege.ggf.br/2017 
  

14545 

1 – Introdução 

O presente texto analisa a categoria da ontologia na relação 

sociedade/natureza dada na atividade pesqueira artesanal. Compreende-se que o 

trabalho como momento predominante no constituir do ser social possibilita formas 

mais complexas de interação social. As categorias que proporcionam a compreensão 

dessas relações, não se reduzem ao momento predominante, ao mesmo tempo não 

podem ser compreendidas sem entender o que é ontológico na constituição do ser.  

A dimensão do trabalho enquanto condição do homem social e o método da 

economia política na leitura do concreto em suas múltiplas determinações, 

apresentadas em Marx, possibilita compreender as relações supracitadas, que em 

Lukács compõe um estudo profundo com base nas categorias marxistas sobre a 

ontologia do trabalho.  

Esse primeiro momento onde o trabalho tem o caráter intermediário de 

mediação na transformação da natureza pelo homem, implica na transformação do 

próprio homem em ser social. Trabalho que media relações próprias do ser social e 

que se complexifica em suas formas no desenvolver das relações sociais e apropriado 

pelo capital.  

Na compreensão do trabalho como modelo da práxis social e de liberdade, e 

estando esse trabalho apropriado por um modo de produção onde a mercadoria é 

centro de uma relação social- capital/trabalho - que em seu sóciometabolismo exprime 

uma incontrolabilidade inerente a sua reprodução, é que o esforço se dá no refletir de 

que forma a ontologia se faz resistência em comunidades que ao viver diretamente da 

natureza preservam relações que negam determinadas lógicas do capital, uma vez 

que sendo o homem ser social não se pode negar sua essência ontológica, nem seu 

caráter social e as mediações constituídas por ser esse ser social. 

 

2 – Desenvolvimento 

 

A relação homem/natureza é de extrema importância para a compreensão do 

porquê a pesca artesanal se apresenta enquanto resistência ao modo de produção 

capitalista.  
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Enquanto ser social que realiza suas atividades vitais conscientemente a 

relação sociedade/natureza se diferencia da forma como os animais se relacionam 

com a natureza, no entanto em ambas as situações a natureza é condição vital. Para 

Marx (2004) a natureza compõe o corpo inorgânico do homem, ao viver desta torna-

se seu corpo, o homem conectado como parte da natureza (pág. 84). A relação que 

estranha o homem da natureza estranha o homem de si mesmo, de modo que na 

pesca artesanal o viver diretamente da natureza compreende a natureza como vital 

na relação que estabelece o ser social. 

O indivíduo é produto da história que só pode ser fruto de uma sociedade, a 

produção de determinados estágios sociais se dá por diferentes determinações, por 

isso quando se fala de produção, sempre se está falando de produção em um 

determinado estágio de desenvolvimento social da produção de indivíduos sociais 

(Marx 2011, pág. 41). A relação do indivíduo com a natureza na pesca artesanal é 

singular enquanto social, não há singularidade fora da produção em geral que para 

Marx (2011) é uma abstração que nos permite compreender o que há de comum nas 

múltiplas determinações que definem o modo de produção capitalista.  

Para Lessa e Tonet (2009), a compreensão do pensamento de Marx se baseia 

na premissa de que é condição indispensável para entender a relação 

homem/natureza, o ato de transformação constante da natureza pelo homem. É a 

partir dessa transformação (que a sociedade) é possível existir, reproduzir. É o 

trabalho que media essa transformação. O ato pelo qual o homem se faz um ser social, 

diferente das leis que regem a natureza, já que o ato de exercer trabalho é antes 

idealizado no processo de consciência antes de ser objetivado. 

Esse processo de idealizar o ato antes de exercê-lo é o que Lukács (1983) nos 

apresenta como teleologia, processo não presente na natureza, já que se dá 

justamente na consciência que então estabelece um fim, que se materializa a partir 

do trabalho. Nesse caminho o homem se transforma juntamente com a natureza, cada 

vez que constrói o mundo material e adquire novas habilidades. 

 

Com o ato do pôr teleológico no trabalho está presente o ser social em 
si. O processo histórico do seu desdobramento, contudo, implica a 
importantíssima transformação desse ser- em si num ser-para-si e, 
portanto, a superação tendencial das formas e dos conteúdos de ser 
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meramente naturais em formas e conteúdos sociais cada vez mais 
puros, mais próprios. (Lukács 2012, pág. 287). 
 

 
  Marx e Engels (2007), no livro Ideologia Alemã, apresentam elementos que 

possibilitam compreender como se dá essa relação. Para esses autores o primeiro ato 

histórico necessário à própria condição da reprodução do homem, é justamente 

produzir meios de satisfazer suas necessidades primeiras: comer, beber, se vestir. 

Com essas necessidades satisfeitas são adquiridas novas, de forma que a produção 

da vida e trabalho torna-se indissociáveis, e ao mesmo tempo uma relação natural ao 

tempo em que é condição de vida. 

 A condição de vida é social quando a cooperação dos indivíduos se torna 

necessária à reprodução de vida do próprio grupo. O que nos leva a compreensão 

que o ato de transformar a natureza e a si próprios é o que possibilita o ser social de 

o ser assim compreendido. Enquanto indivíduos, somos dependentes da natureza e 

dessa forma do produto do trabalho necessário à nossa sobrevivência. Ibid. Para Marx 

e Engels (2007) nessa relação à água aparece como um dos primeiros instrumentos 

de produção natural, assim como a terra. Nessa primeira etapa da vida social, onde a 

relação direta com a natureza e a cooperação dos indivíduos se faz necessária como 

forma imediata de garantir a sobrevivência. 

 

Aqui aparece, portanto, a diferença entre os instrumentos de produção 
naturais e aqueles criados pela civilização. O campo (a água etc.) 
pode ser considerado como instrumento de produção natural. No 
primeiro caso, o dos instrumentos de produção naturais, os indivíduos 
são subsumidos à natureza; no segundo caso, são subsumidos a um 
produto do trabalho. (Pág. 51) 

 

Para o pescador artesanal a natureza permanece sendo meio de trabalho e 

extensão direta de sua corporeidade à medida que é condição de ser pescador, o 

estar na terra, na água. O produto do seu trabalho depende da apropriação, captura 

de elementos que já estão prontos na natureza, mesmo que seja necessário um 

conhecimento prévio e o desenvolvimento de técnicas para exercer a pesca, o meio 

de trabalho é a própria natureza. 
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A terra (que, do ponto de vista econômico, também inclui a água), que 
é para o homem uma fonte originária de provisões, de meios de 
subsistência prontos, preexiste, independentemente de sua 
interferência, como objeto universal do trabalho humano. Todas as 
coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão imediata com a 
totalidade da terra são, por natureza, objetos de trabalho 
preexistentes. Assim é o peixe, quando pescado e separado da água, 
seu elemento vital, ou a madeira que derruba na floresta virgem, ou o 
minério arrancado de seus veios. (Marx 2013, pág. 256). 

 
É através dos meios de trabalhos, a natureza, que se tem o primeiro momento 

do trabalho orientado a um fim, e essa natureza que garante os meios de subsistência 

de comunidades que mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, continuam a 

exercer trabalho diretamente da natureza, como meio de trabalho, “o trabalhador e 

seus meios de produção colados um ao outro como o caracol e sua concha” (Marx 

2013, pág. 433). 

Os meios de trabalho disponíveis na natureza, terra e água, para Marx (2004), 

não são capital e sim uma forma particular de existência do mesmo, tratam-se de 

elementos universais-naturais, de forma que o trabalho que se dá na relação direta 

com esses meios universais-naturais não representam trabalho abstrato inicialmente,  

 

Assim, o trabalho não é ainda apreendido em sua universalidade e 
abstração, ainda está ligado a um elemento natural particular como 
[sendo] sua matéria, portanto ele também ainda é reconhecido apenas 
num modo de existência particular determinado pela natureza. (Marx 
2004, pág. 101). 

 

A particularidade de determinadas atividades produtivas na sua relação com a 

natureza, possibilita que em uma sociedade unida por valores- de- uso, se estabeleça 

laços que podem ser, familiar, tribal, territorial, algo em comum que os mantenham 

unidos, e onde a troca se estabelece na relação homem natureza, na qual o homem 

trabalha e transforma natureza ao mesmo tempo, em que, essa natureza fornece 

produtos de vida para este.  

Segundo Marx e Engels (2007) “ao produzir seus meios de vida, os homens 

produzem, indiretamente, sua própria vida material” (pág. 87), no entanto a produção 

de sua vida material depende diretamente dos meios que esses se inserem, e esse 

meio juntamente com o modo como se reproduzem e como exteriorizam é que define 
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o modo de vida: o que se produz e a forma como se produz dentro das condições 

materiais que se tem. 

As condições materiais para produzir em qualquer estágio social, para Marx 

(2011) depende de condições universais, entre elas a apropriação da natureza. Não 

são as condições naturais que vão definir a forma de produzir, e sim de que maneira 

a apropriação dessas condições naturais se dão a partir do trabalho que vão definir a 

forma de ser da sociedade e da produção em geral enquanto totalidade social. As 

múltiplas determinações presentes na forma de produzir, vão definir formas 

particulares na expressão dessa produção, e na particularidade possíveis 

singularidades. 

 Nessa premissa, é possível estabelecer a leitura de como se constrói o modo 

de vida ligado à pesca artesanal, na relação direta com a natureza, que se proporciona 

o ato de pescar, a partir, do mar, do rio, do mangue. É em sua necessidade de subsistir 

que os pescadores desenvolvem técnicas próprias, para a atividade extrativista, é a 

partir dessa atividade que estabelece relações que definem seu modo de vida e lhe 

dá identidade individual e as comunidades pesqueiras. Sobre os aspectos da vida, 

para Marx e Engels há uma conexão materialista dos homens entre si que depende 

de suas necessidades e do modo de produção, 

 

A produção da vida, tanto da própria, no trabalho, quanto da alheia, na 
procriação, aparece desde já como uma relação dupla- de um lado, 
como relação natural, de outro como social-, social no sentido de que 
por ela se entende a cooperação entre indivíduos, sejam quais forem 
as condições, o modo e finalidade. (Pág. 34. 2007) 
 

Na pesca artesanal, o modo de cooperação se constrói na relação direta com 

a natureza, o que possibilita o estabelecer relações outras que não a do modo de 

produção capitalista. O pescador artesanal não vê a natureza como algo externo a si 

próprio, e sim como uma dimensão de si mesmo à medida que é da natureza que ele 

vive. É somente a partir dela que ele pode se sentir livre, e não precisa vender sua 

força de trabalho, o pescador artesanal ao trabalhar para si mesmo faz o seu próprio 

tempo, não é a hora do relógio que define seu trabalho.  

É possível observar, porém, que o modo de vida ligado à pesca artesanal se 

torna cada vez mais difícil, frente às dificuldades produzidas pelo modelo de 
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desenvolvimento imposto as áreas litorâneas, entra elas, o próprio processo de 

fragmentação resultante do aprofundamento da divisão social e territorial postos pela 

urbanização. A própria proximidade do centro favorece e aprofunda o processo de 

fragmentação, onde as relações sociais são cada vez mais mediadas pela mercadoria. 

A fragmentação aprofunda e divide o espaço. “Esta fragmentação que se aprofunda 

divide o espaço em parcelas cada vez menores, que são compradas e vendidas no 

mercado, como produtos de atividades cada vez mais parceladas” (Carlos, 1996, p. 

36). 

A “imagem natural intocada” propícia à venda do espaço como mercadoria 

ecológica, e serve ao mesmo tempo de estratégia para o aumento do preço do uso do 

solo. A acumulação capitalista se realiza a partir da venda do tempo livre para o 

consumo. “O espaço aparece como mercadoria, apesar de suas especificidades, 

produzido e vendido enquanto solo urbano, [...] submissos à troca e à especulação” 

(ibidem). 

A natureza intocada é para Diegues (1996) um mito que serve a uma política 

de conservação da natureza que representa uma visão de mundo onde a relação 

homem/natureza não é tratada enquanto uma simbiose, o mundo natural e o mundo 

industrial são vistos como dicotômicos, portanto, exclui a mediação sociedade 

natureza pelo trabalho como base para compreender as relações sociais.  

Essa visão da natureza representa na sociedade moderna um conjunto de 

mitos com base de sustentação na ciência que solidifica a natureza como elemento 

fora do homem, passível de ser recurso. A venda da natureza preservada como 

paraíso faz sentido à medida que a dicotomia homem natureza é posta. O turismo se 

apropria dessa natureza como venda da paisagem nas áreas preservadas que estão 

justamente onde se encontram as comunidades que vivem diretamente da natureza, 

é o espaço da acumulação capitalista que se impõe a uma lógica de reprodução 

diferenciada das comunidades lidas como tradicionais, que para Diegues (1996) exige 

a leitura das diversas relações da sociedade com a natureza, 

 

Muitas delas ainda não foram totalmente incorporadas à lógica do 
lucro e do mercado, organizando parcela considerável de sua 
produção em torno da auto-subsistência. Sua relação com a natureza, 
em muitos casos, é de verdadeira simbiose, e o uso dos recursos 
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naturais só pode ser entendido dentro de uma lógica mais ampla de 
reprodução social e cultural, distinta da existente na sociedade 
capitalista (pág.79). 

 
 Ao criticar e economia política do espaço, Martins (2001) chama atenção para 

a necessidade de investigar e compreender as contradições, rupturas e 

descontinuidades do espaço, não como uma ciência do espaço, não como uma 

política do espaço travestida de planejamento, conforme afirma o autor, e sim da forma 

em que se engendra a reprodução social, diante disto “não se pode esquecer que o 

capital como modo historicamente específico de produzir a própria vida, impõe o seu 

domínio às fontes originais de riqueza, que inclui além do trabalho, a natureza.” (Pág. 

24). 

  A subordinação da produção do espaço, na lógica do capital, altera os ritmos 

de vida dos sujeitos reais historicamente habitantes do lugar, que aos poucos vão 

perdendo a autonomia dos usos, obrigados ou a se inserirem no mundo das 

mercadorias, ou expulsos tornam-se invisíveis, enquanto sujeitos das relações de 

produção, embora submetidos a todos os tipos da lógica perversa da acumulação 

capitalista. A coletividade que se encontra nessa atividade busca assumir, muitas 

vezes sem consciência uma forma de resistência para a própria sobrevivência na 

estrutura social da divisão desigual do trabalho.  

A dependência mutual presente entre os trabalhadores da pesca artesanal é 

expressa no exercer trabalho na relação direta com a natureza, o apropriar-se dessa 

natureza enquanto atividade produtiva tem como resultado uma determinada forma 

de exercer trabalho, e um determinado produto desse trabalho. A medida que o valor 

de troca se impõe nessa mediação, a forma de produzir e o produto do trabalho, 

enquanto mercadoria se transformam numa relação onde, 

 

A atividade, qualquer que seja sua forma de manifestação individual, 
e o produto da atividade, qualquer que seja sua qualidade particular, é 
o valor de troca, um universal em que toda individualidade, 
peculiaridades, é negada e apagada (Marx 2011, pág.105) 

 

 A liberdade do pescador-artesanal está sobre constante ameaça, à medida que 

a forma de exercer trabalho na pesca artesanal encontra dificuldades para subsistir. 
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É necessário complementar a sua renda com outras atividades, e quando não se 

possui os instrumentos de trabalho submeter-se a trabalhar em outras embarcações, 

ou embarcar não mais nos rios e mares, mas nas políticas públicas que apresentam 

a criação de pescados- aquicultura a modelo do agronegócio- como solução para os 

problemas enfrentados pela atividade pesqueira. 

O trabalho da atividade pesqueira artesanal não representa o trabalho produtor 

de mais valor, no entanto as estratégias para enfrentamento das dificuldades 

encontradas no viver da pesca passam pelo controle da produtividade, nesse caso o 

cultivo de pescados, que é justamente onde mesmo nos casos que não configura 

trabalho assalariado, converte o pescador em uma força produtiva do capital. O capital 

desenvolveu-se, ademais, numa relação coercitiva, que obriga a classe trabalhadora 

a executar mais trabalho do que o exigido pelo círculo estreito de suas próprias 

necessidades vitais. (Marx 2013, pág.381) 

O capital em sua expressão concreta na vida social, é contradição, um sistema 

de controle incontrolável que carrega em sua essência sua autodestruição, à medida 

que o processo de produção que compõe o seu sóciometabolismo se dá na separação 

da produção e do controle da produção. Essa separação materializada na forma de 

organizar trabalho, não pode destruir o sujeito dessa relação que é o ser que trabalha 

e que tem em si uma essência ontológica. 

 

3-CONSIDERAÇÕES 

 

A ontologia lukacsiana permite compreender a essência do ser social, o 

trabalho como resultado da luta por existência na relação homem/natureza passa a 

ser como o próprio Lukács afirma, o modelo de toda práxis social mesmo estando sob 

mediações cada vez mais sociais e complexas.  

As inquietações do presente debate vão ao sentido de através de uma leitura 

da atividade pesqueira artesanal compreender até que ponto a essência ontológica 

está posta sob uma socialidade que se faz a partir das necessidades de reprodução 

do capital e não do ser social? Marx, Lukács e Mészáros nos apresentam alguns 

caminhos ao analisarem o processo de alienação e reificação, de maneira que aponta 
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para uma liberdade humana que só se dará no processo de trabalho, o trabalho 

enquanto autodomínio dos pores teleológicos. O trabalho que em sua essência 

ontológica media a condição humana, enquanto condição do ser social.  

O autodomínio dos pores teleológicos na condição camponesa, na condição de 

pescador artesanal remete a uma ontologia e liberdade possível, através do trabalho 

mais do que em qualquer atividade, o que não quer dizer que estas representem o 

modelo de trabalho ou sociedade a ser alcançado, mas por ser atividades onde o ser 

que trabalha no seu metabolismo com a natureza, de alguma forma domina o 

processo de trabalho, de forma que essa relação direta com a natureza permite o não 

assalariamento.  

 

Em relação a um futuro qualitativamente diferente, o que se tem de 
privar é que a ontologia do trabalho (historicamente construída e ainda 
em andamento), em seu significado fundamental de agência e 
atividade da reprodução sociometabólica, pode se sustentar melhor, 
com um grau superior de produtividade, quando livre da camisa de 
força do modo ampliado de extração do excedente do que quando seu 
movimento é restrito pelo imperativo perverso de acumulação do 
capital característico deste modo. (Mészáros 2002, Pág. 201) 

 
O modo de ser do capital, a realidade econômica na forma capitalista determina 

a maneira como a sociedade em sua totalidade está posta a serviço dá acumulação 

do lucro. Lukács chama atenção para a compreensão do homem e da sociedade de 

modo ontologicamente simultâneos, no entanto esse homem não deverá ser 

considerado apenas um simples objeto da legalidade econômica, assim como não se 

deve supor que as determinações essenciais do seu ser homem poderiam ser 

ontologicamente independentes da existência da sociedade (pág. 280). 

  Lukács (2013) trata da singularidade do ser em sua complexidade concreta 

como resultado, de sua reprodução, de sua interação concreta com seu meio 

ambiente concreto. No entanto há mediações sociais, na relação entre o homem 

singular em sua concretude e o ser social com que realmente entra em contato, que 

acaba por encarar esse social de maneira a não encarar outras possibilidades fora da 

sociabilidade do capital. 

 Por isso que Lukács, afirma que, não se pode fetichizar a substância humana 

em uma entidade mecânica e nem fazer do ser um objeto que não oferece resistência 
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a quaisquer manipulações. Há na discussão apresentada por Lukács na ontologia do 

ser social, pores teleológicos, causalidades, alternativas que precisam ser 

compreendidos na complexidade desse ser social. É nesse caminho que 

compreendemos a pesca artesanal, que não deixa de estar posta no determinante 

social, mas em sua singularidade: 

 

Assim como o ser social se constrói de encadeamentos dessas 
decisões alternativas que se cruzam de muitas maneiras, assim 
também a vida humana singular se constrói de sua sequência e de sua 
separação. Desde o primeiro trabalho enquanto gênero do devir 
homem do homem até as resoluções psíquico- espirituais mais sutis, 
o homem confere fora ao seu meio ambiente, contribui para construí-
lo e aprimorá-lo e, concomitantemente com essas suas ações bem 
próprias partindo da condição de singularidade meramente natural, 
confere a si mesmo a forma de individualidade dentro de uma 
sociedade. (Lukács 2013, pág.284). 
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