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Resumo: Cotidianamente, a relação sociedade/natureza nos permeia, sem que façamos uma 

reflexão critica nos espaços vividos, produzidos e reproduzidos. Essa relação é intrínseca à 

identidade territorial dos diversos grupos nos espaços de que se apropriam. A pesca é uma 

representação vivida dessa relação. Este trabalho foi proposto com o intuito de, através de práticas 

extensionistas e de docência em Geografia, re-construir os olhares e significações acerca da 

relevância social dos maricultores e marisqueiras.O bairro de Jurujuba está localizado na borda leste 

da Baía de Guanabara.Nessa comunidade, é muito presente o resgatede sua relação material com o 

território, considerando-o como uma porção da natureza e espaço sobre o qual uma sociedade 

determinada reivindica e garante a todos, ou a uma parte de seus membros, direitos estáveis de 

acesso, controle ou uso sobre a totalidade ou parte dos recursos naturais aí existentes que ela deseja 

ou é capaz de utilizar (Godelier, 1984 apud Diegues, 1994).Durante as atividades realizadas em 

duas escolas de educação básica localizadas, no próprio bairro, percebeu-se um preconceito por 

parte dos alunos em relação ao trabalho das descascadoras de mariscos, a principal atividade 

remunerada das mulheres, de onde, por muitas vezes serem chefes de família, tiram a 

complementação de sua renda. Essa hostilização da maricultura proporcionou a realização de um 

projeto sobre o bairro junto ao bairro. Através da intervenção e atuação dos bolsistas e voluntários 

de um projeto de extensão universitária, junto às escolas de educação básica, foi possível construir 

práticas reflexivas junto aos alunos e professores da escola com intuito de re-apresentar o bairro 

para a comunidade escolar e à própria comunidade do bairro. Realizaram-se pesquisas junto ao 

Centro de Memória Fluminense – UFF para compreender o processo histórico de formação espacial 

do bairro e sua relação com a Pesca; pesquisas na comunidade;visitas à comunidade das 

marisqueiras local. Esse trabalho de aproximadamente dois anos, resultou na reapropriação da 

história da comunidade pelos alunos; um novo olhar dos moradores sobre seu próprio “lugar”, a 

promoção da autonomia do individuo pelo resgate da memória identitária com orgulho pelas 

marisqueiras e os alunos. A realização deste projeto fortalece a educação como via principal de 

transformação da sociedade e das realidades locais, demandando escolas e educadores 

comprometidos com este movimento de re-significação dos espaços, do mundo e do próprio ser.  
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1. Introdução 

 
“A identidade é sempre uma construção histórica e relacional dos significados 
sociais e culturais que norteiam o processo de distinção e identificação de um 

indivíduo ou de um grupo.” (CRUZ, 2007). 

 

 A construção identitária perpassa caminhos histórico-culturais inerentes às significações 

humanas. O histórico do lugar, as tradições culturais de raízes ou que foram enraizadas, as tradições 

que foram trazidas dos migrantes, as manifestações culturais re-apresentadas e incorporadas pelos 

locais. Esse conjunto de ações e re-afirmações territoriais, permeiam a história do comunidade de 

Jurujuba, na cidade de Niterói, RJ, Brasil.  

 O bairro de Jurujuba recebeu durantes os anos 1970 muitos migrantes, estes vieram com o 

sonho de ter uma vida melhor na região Sudeste brasileira, que era considerada uma das mais ricas e 

produtivas. E foi através da prática da maricultura que eles conseguiram se fixar no local. Prática 

essa que era desvalorizada no local por ser a Pesca já consolidada. (RITTER, 2007) Nesse ínterim 

espaço-temporal, a apropriação do espaço, através da utilização do mesmo pra busca de recurso de 

subsistência e sobrevivência, enraíza o poder simbólico do território. 

 Esse trabalho é resultado das práticas extensionistas e de docência em Geografia, proposto 

por um projeto de Extensão através da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

Fluminense. Foram dois anos de trabalho, em que buscou re-construir os olhares e re-significar a 

importância social dos maricultores e marisqueiras da comunidade Jurujuba. Percebeu-se a 

necessidade de explorar essa questão, diante do preconceito estabelecido em relação as “mulheres 

do marisco”, tanto pelos locais como pelo poder estatal, via Secretaria da Pesca. Os locais se 

referiam aos maricultores e principalmente às marisqueiras, como um trabalho pejorativo. Neste 

processo de reconhecimento da comunidade, a Escola Estadual Fernando Magalhães e a Escola 

Municipal Professora Lucia Maria Silveira Rocha colaboraram de forma intensa para uma 

experiência socioambiental que trataria de re-significar para os locais o trabalhos dessas mulheres, 

em especial. 

 A chegada da universidade junto as marisqueiras foi possível pela Associação Mulheres do 

Povo das Águas, por intermédio da integrante Sonia Helena Marques. Realizaram-se diversas 

visitas ao espaço da maricultura (figura 1). 

 

 
Figura 1: Mulheres trabalhando no descasco do marisco. 

Fotografia: Denise Caxias, 2011. 

 

 



 

 

 

2. A importância da pesca e da maricultura na afirmação de Jurujuba como comunidade 

tradicional 

 
“A pesca é uma fonte de renda para praticamente todos os moradores das 

comunidades de Jurujuba. Por mais que se trabalhe fora, de um jeito ou de outro, 

convivemos com ela e dependemos dessa atividade como complemento ou até 
como única fonte de renda.” Jucélio Francisco Soares, de 65 anos

1
 

 

 A territorialização da Comunidade é tanto econômico-social, como cultural e simbólica. As 

representações dessa atividade está impregnada de sentidos para os moradores do bairro:  

 
“O território depende não somente do tipo de meio-físico explorado, mas também 

das relações sociais existentes. Para muitas populações tradicionais que exploram o 

meio marinho, o mar tem suas marcas de posse.(...) Essas marcas podem ser físicas 
e visíveis. (...)”. (DIEGUES, 1994). 

 

 As marisqueiras têm no trabalho com o marisco a sua principal fonte de renda, sendo muitas 

dessas mulheres chefes de família. Essa característica retrata a importância da atividade maricultora, 

que têm sido reproduzida ao longo dos anos na orla da Ponta da Ilha, Cascarejo e Várzea. O 

preconceito às mulheres são compatíveis com a divisão do trabalho. Um dado a ser considerado é o 

número de habitante do bairro, em 2010
2
 eram 2797 habitantes, sendo 1431 do sexo feminino, ou 

seja, mais de 51% da população local eram mulheres. Mais uma vez se reafirma a importância da 

mulher no bairro. No momento da busca as fazendas do marisco/ mexilhão, os homens é que vão, 

no momento do descasco são elas quem o fazem. Essa divisão do trabalho criou uma ideia de que a 

mulher seria apenas a descascadora (Figura 1) do marisco, logo seu trabalho não consistia na lógica 

de mercado da atividade Mexilhoneira. As mulheres de Jurujuba ficaram por anos sem receber o 

salário defeso (uma assistência temporária, concedida ao Pescador Profissional que exerça sua 

atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ou ainda que 

com o auxilio eventual de parceiros, que teve suas atividades paralisadas no período de defeso ) por 

esse preconceito de gênero. Durante o período de reprodução da espécie do mexilhão, defeso, 

muitas mulheres trabalhavam com artesanato, usando as cascas do marisco. Ao longo da realização 

da pesquisa, o Estado passou a reconhecer o trabalho das “descascadoras” e estas passaram a 

receber o defeso, um luta vencida pela Associação das Mulheres.  

            Nas atividades pesqueiras, as mulheres sempre foram marginalizadas, no entanto mulheres e 

homens possuem diferentes necessidades, percepções e realidades, e essa diferença atinge a forma 

de produção do trabalha diretamente. Segundo as marisqueiras e os maricultores locais
3
, o descasco 

artesanal do marisco pelas mulheres é feito de forma mais rápida e cuidadosa, isso viabiliza uma 

produção maior e mais rápida. Estas questões são essenciais para a valorização do trabalho 

feminino no maricultura.      

“Jurujuba es una comunidad pesquera en plena renovación, enclavada en 

una zona urbana de más de 11 millones de habitantes. Su vocación pesquera 

y ahora acuícola va en paralelo con una vocación turística temática. La 

fuerza del barrio está en su identidad territorial, en su historia y en sus 

familias que, de cerca o de lejos, están (o estuvieron) involucrados de 

alguna forma con el sector pesquero.” (CAXIAS, 2012) 

         

                                                
1 Relato retirado do site do Governo do Estado do Rio de Janeiro, disponível em:  

http://www.rj.gov.br/web/sedrap/exibeconteudo?article-id=2017991, acesso em 30 de janeiro de 2015. 
2 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Dados da população total e de mulheres, disponíveis 

em:  http://www.sidra.ibge.gov.br/, acessado em 31 de janeiro de 2015. 
3 Fala gravada pelo autor  no campo realizado em 2011.  



 

 

            O reconhecimento e auto-afirmação do grupo e sua construção histórica nos permite afirmar 

que trata-se de uma comunidade ou sociedade tradicional, representada segundo Diegues (1994), 

com as principais características: 

 

“(...)dependência dos ciclos naturais e os recursos naturais renováveis a partir dos 

quais se constrói um modo de vida; conhecimento aprofundado da natureza e de 
seus ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos 

recursos naturais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração por via 

oral; noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 

socialmente; moradia e ocupação desse território por várias gerações; importância 
das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar 

mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação com o mercado; reduzida 

acumulação de capital; importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal 
e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades 

econômicas, sociais e culturais; importância das simbologias, mitos e rituais 

associados à pesca e atividades extrativistas; a tecnologia utilizada é relativamente 
simples, de impacto limitado sobre meio ambiente. Há reduzida divisão técnica e 

social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o 

processo de trabalho até o produto final; auto-identificação ou identificação pelos 

outros de se pertencer a uma cultura distinta das outras. (...)” 
 

           Esse reconhecimento oferece suporte aos seus moradores e trabalhadores locais, tanto no 

âmbito identitário, mas também no político. O seu reconhecimento pela prefeitura de cidade de 

Niterói, tem permitido melhorias sociais no bairro e também sua proteção aos grandes 

empreendimentos do capital.  

 

 

3. Cenários e viveres de Jurujuba: como a comunidade representa e se representa (n)o seu 

lugar  

 

 Ritter (2007) afirma que “a geografia, uma das características do local, delimita os espaços 

influenciando na organização social dos moradores”. Atualmente, a comunidade está dividida em 

oito regiões: Pau Ferro, Brasília, Lazaredo, Ponta da Ilha, Cascarejo, Várzea, Salinas e Peixe Galo. 

 O modelo de regionalização adotado pelos moradores está relacionado a história do lugar, as 

características socioambientais e os laços afetivos.  

            Durante um trabalho de campo, realizado junto aos alunos do nível médio do Colégio 

Estadual Fernando Magalhães, construímos um mapa com as divisões locais como pode ser 

observado na Figura 2. 

‘As experiências de mapeamento participativo e cartografia social mostram 

que novas questões são postas em jogo nas disputas cartográficas que 

concorrem para territorializar as descrições espaciais. Quando redes de 

organizações e agências recorrem ao conhecimento local sobre o sistema de 

relações pelo qual o espaço é usualmente produzido, tais inciativas podem 

tanto servir a estratégias de produção e controle (...) como podem servir a 

construir direitos territoriais (...)”. (ACSELRAD, 2010). 

 

 



 

 

 
Figura 2 - Mapa com a organização social da comunidade 

            A construção do mapa se mostrou necessária para o conhecimento, por parte da 

universidade, da divisão organizacional da comunidade pelos moradores. Percebeu-se as diferentes 

lógicas de ocupação social destes espaços.  

 

“Se o espaço físico é importante na medida em que se materializa as 

relações sociais, a delimitação de uma comunidade depende das maneiras 

que estas relações se estabelecem.” (RITTER, 2007)  

 

             As atividades maricultoras se limitam a Ponta da Ilha, Cascarejo e Várzea; o Peixe Galo é 

uma área de morro que vem apresentando um crescimento residencial considerável. Salinas é uma 

área que possui pequeno comercial e um campo de futebol recreativo. Na Várzea situa-se o Colégio 

Estadual; entre a Várzea e Brasília está a Escola Municipal; Do alto do Lazaredo é possível 

visualizar o Iate Clube de Jurujuba; Brasília é uma área residencial de classe média no bairro e Pau-

Ferro e o último ponto do bairro, onde fica o ponto final da única linha de ônibus que liga o bairro a 

cidade.  

            Esse mapa é resultado dos campos à comunidade e conversas com os moradores. O 

reconhecimento deles no mapa é a demonstração da identidade cultural, territorial e econômica da 

organização social feita por eles mesmos, da apropriação do território por eles constituído, vivido e 

modificado.  

 

4. A escola como veia de acesso a Comunidade - Re-significando espaços 

 

             Todas as questões referentes a Jurujuba e seus espaços relacionais despertaram um 

direcionamento de re-significação e re-construção da história da maricultura no bairro para a 

própria comunidade e foi através de um projeto de extensão Universidade-Escola, por intermédio da 

Feira Multidisciplinar – FEMULT - que a Escola todos os anos realiza junto a comunidade local, 

que alcançamos nosso principal objetivo: re-construir os olhares e significações acerca da 

relevância social dos maricultores e marisqueiras.  

            A escola é o melhor canal de acesso às mudanças estruturais de uma sociedade, o processo 

ensino-aprendizagem é o veículo condutor para novas experiências histórica, política, cultural e 

social, desde que a identidade cultural seja respeitada e reconhecida pelos educadores aoas 

educandos. E por isso, a escola foi escolhida como meio de alcançar toda a comunidade.  

 Com o título “Cenários e Viveres do bairro de Jurujuba” a Feira Multidisciplinar tratou em 

sua diversidade, teatro, dança, cordéis, jogos, oficinas, a reinvenção do bairro e possibilitou novos 

olhares, novas vivências. 

 



 

 

“O pensar interdisciplinar vai à busca da totalidade na tentativa de articular os 

fragmentos, minimizando o isolamento nas especializações ou dando a elas e 
promovendo a compreensão dos pensamentos e das ações desiguais, a não 

fragmentação do trabalho escolar e o reconhecimento de que alunos e professores 

são idealizadores e executores de seu projeto de ensino. O conjunto de tais 

princípios requer a ruptura com uma metodologia de ensino arraigada em nossas 

escolas e assumida pelos professores como “normal”.” (PONTUSCHKA, 2009) 

 

            O empenho dos professores e alunos da Escola em fazer dar certo o trabalho permitiu uma 

interação multi/interdisciplinar, facilitando o entendimento dos alunos e da comunidade sobre a 

história do próprio bairro. O trabalho partiu da Geografia e se estendeu pra todas as disciplinas 

escolares e somente com essa conexão foi possível o sucesso da FEMULT.  

            O Teatro, os Cordéis, as Lendas Urbanas retrataram com vivacidade as histórias do bairro. 

Jurujuba é permeada por Fortes Militares (Figura 4), pois sua localização privilegiada na saída da 

Baía de Guanabara justificou essas construções a fim de proteger o Rio de Janeiro, na época sede do 

Estado Nacional Brasileiro.  

 

 
Figura 4: Imagem do Google Earth, 31 de janeiro de 2015, com a localização dos Fortes em 

Jurujuba / Niterói – RJ. 

 

            As histórias e estórias de Jurujuba foram contadas (Figuras 4) através da expressão corporal, 

com danças; da Interpretação uniu a Língua Inglesa e Espanhola, que juntos possibilitaram uma 

peça teatral ; pela Literatura e Língua Portuguesa, com poesias, poemas, cordéis, contos ; pela 

Matemática, com jogos; pela Geografia, com trabalhos de campo no bairro, oficinas cartográficas; 

pela Biologia e Química, com uma oficina pra entender a produção e reprodução do Marisco 

(Figura 5) e o momento de degustação do marisco pelos alunos e a comunidade presente na escola 

(Figura 6). 

 



 

 

 
Figura 4: atividades realizadas na FEMULT. 

Foto: Denise Caxias, 11/2011. 

 

 

 
Figura 5: Oficina do marisco, conhecendo e re-conhecendo a espécie. 

Foto: Denise Caxias 11/2011. 

 



 

 

 
Figura 6: Degustação do marisco. 

Foto: Denise Caxias, 11/2011. 

 

              A busca de uma reaproximação do lugar, acreditamos ter sido alcançado com êxito. 

Naquele dia houve-se uma pausa no movimento (TUAN, 1983). E essa pausa possibilitou novos 

direcionamentos para sua re-construção identitária.  

 

5. Re-construindo Laços Identitários 

 

            As mudanças puderam ser observadas nas relações que começaram a se estabelecer na 

própria escola. Não se ouvia mais falas preconceituosas quanto a atividade maricultora, esta passou 

a ser re-conhecida. Esse re-descobrir seus “lugares” e “territórios” contribuiu significativamente 

para a realização de uma exposição com imagens antigas do bairro. Essa exposição se fez na 

Biblioteca Popular Municipal Lídice Fróes Rodrigues, que fica ao lado da Escola Municipal Lucia 

Maria, em outubro de 2012. A exposição foi um sucesso e alcançou não só as crianças da Escola 

Municipal, cujo era o principal objetivo, mas também a comunidade local (Figura 7). 

 
Figura 7: Exposição realizada em Jurujuba. 

Foto: Denise Caxias, 2012 

 

            Segundo Cruz (2007), “na construção da identidade não é possível pensar de forma 

dissociada sua natureza simbólica e subjetiva (representações) e seus referentes mais “objetivos” e 

“materiais” (a experiência social em sua materialidade)”, portanto a identidade se materializa nas 

relações sociais e se territorializam em suas ações sociais.   

            A centralidade da cultura para compreensão da re-significar desse espaço permitiu a 

codificação da organização das atividades, instituições e relações culturais da comunidade de 

Jurujuba. A comunidade carrega em sua história seu momento de unidade, onde as divergências 

convergem para um momento simbólico no bairro: a Festa de São Pedro. 



 

 

           “A devoção a São Pedro iniciou-se em 1932, devido a uma abundante pesca de camarão. E 

agradecimento um pescador organizou a primeira procissão marítima do Brasil, que se tornou 

tradição até os dias de hoje”. (Histórias das Igrejas de Niterói – Paróquia São Lourenço)  

          A festa tem servido tanto para “renascer” o comércio local (principalmente os restaurantes) 

quanto para re-afirmar a identidade local, regulando os conflitos entre maricultores e pescadores, 

quanto territorializando o bairro, em um ato de resistência. O território é também o lócus das 

representações e do imaginário mitológico das sociedades tradicionais, (Diégues, 1994). Essa 

representação simbólica reforça e mantém os laços identitário, é nesse referencial espacial, concreto 

e simbólico, que se fortalece a construção da identidade social e cultural.   

 

 
Figura 8: Procissão Marítima à São Pedro. 

Foto: Denise Caxias, 29 de junho 2013. 

 

                 A Comunidade de Jurujuba possui em suas particularidades continua a ser um ato de 

resistência a sua forma de se representar. As famílias que ainda trabalham na atividade pesqueira, 

em sua maioria depende exclusivamente desta, no processo de re-vitalização da área de Jurujuba, 

proposto pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap), 

promete-se uma nova estrutura de apoio a atividade pelo poder público.  

                 Segundo o Secretário Felipe Peixoto 
4
, a função do projeto “é melhorar a infraestrutura 

não só da pesca, mas também do turismo das regiões por ele atendidas. Jurujuba é um bairro que 

tem tradição pesqueira muito antiga, e com esse projeto vamos atender aos pescadores que têm na 

pesca o sustento principal ou complementar da sua família e buscam melhores condições de vida e 

trabalho. Mas o projeto prevê muitas ações que vão atender também os demais moradores e até 

visitantes”. Espera-se que esta promessa se cumpra junto aos moradores da comunidade.   

      

 

Considerações Finais 

 

. 

              A realização deste projeto só foi possível pela integração da Universidade junto a 

comunidade, o tripé pesquisa, ensino e extensão foi essencial para a materialização desta pesquisa. 

A importância de mostrar um trabalho como esse é necessário na comunidade acadêmica, a 

extensão muitas vezes vista com maus olhos, se re-apresentou de forma sólida e consistente a frente 

desse objetivo, de re-construir os olhares sobre um bairro com uma relevância cultural, social e 

econômica na cidade de Niterói.   

               A educação como mecanismo de aproximação da comunidade se mostrou como a melhor 

forma de atuação. A disponibilidade da escola e por consequência a integração das ideias foram 

primordiais a esse trabalho.  

             A identidade cultural/ territorial de uma comunidade é enraizada em suas práticas sociais e 

simbólicas, e somente após compreendê-las de forma experiencial é possível descrever uma 

tradição, como é a história de Jurujuba.  

                                                
4 http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2018644 



 

 

“É o sentido de pertença, o as laços de solidariedade e de unidade que 

constituem os nossos sentimentos de pertencimento e de reconhecimento 

como indivíduos ou grupo em ralação a uma comunidade, a um lugar, a um 

território. (...) A consciência de pertencimento a um lugar, a um território, 

essa é construída a partir das práticas e das representações espaciais que 

envolvem ao mesmo tempo o domínio funcional- estratégico sobre um 

determinando espaço e a apropriação simbólico/expressiva do espaço.” 

(CRUZ, 2007) 
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