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RESUMO 

Este artigo tem por objeto, as representações sociais e identidades produzidas 
no âmbito do processo de remoção da Vila dos Pescadores do Jaraguá no ano 

de 2015. A pesquisa de campo se deu a partir da aplicação de uma entrevista 
semiestruturada que foi aplicada a dez pessoas que residem na comunidade. 

Foi realizado um estudo descritivo e qualitativo, com base na Historia Oral e 
análise de notícias veiculadas na imprensa. Através da análise destes dados e 
dos discursos sobre a produção das identidades, embasados na teoria de 

Representações Sociais, compreendemos os processos de inclusão/exclusão e 

identidade dos moradores da Vila dos Pescadores após a mudança.  

PALAVRAS-CHAVE: Vila dos Pescadores. Psicologia Social. Representações 

Sociais. Identidade.  

ABSTRACT 

The present work has as its subject the social representations and identities 
produced within the scope of the process of removal of the fishermen's village 

from jaraguá in the year of 2015. The field research was based on the 
application of a semistructured interview applied over ten people who reside in 
the community. A descriptive and qualitative study was carried out, based on 

the oral history and analysis of news published in the press. Through the 
analysis of these data and the discourses about the production of identities, 
using the theory of social representations as background, we understand the 

processes of inclusion / exclusion and identity of the residents of the fishermen 

village after the change. 

KEYWORDS: Fisherman's Village, Social Psychology, Social Representations, 

Identity. 
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  INTRODUÇÃO 

O Bairro de Jaraguá, localizado no município de Maceió- Al é uma área 

privilegiada da cidade, pois é litorânea, próximo a bairros nobres, área turística, 

histórica, na qual se encontram museus, uma versão original da estátua da 

liberdade e o único porto da cidade. Em seu processo histórico o bairro de 

Jaraguá passou por períodos de desvalorização, ocasionando algumas 

mudanças, como abandono e diminuição do comércio.  

Visando melhorias, valorização, comércio e turismo para cidade a 

prefeitura de Maceió desenvolveu um projeto de revitalização, no qual este 

projeto dar-se de encontro com o nosso objeto de estudo. Pois para realização 

da revitalização, propôs-se a remoção da vila/favela do Jaraguá.   

Inicialmente a terminologia utilizada está sendo o de vila/favela, pois 

diante das pesquisas deparamos com características que permeiam as duas 

nomenclaturas. Assim, encontramos uma forma de trazer estas observações 

para o nosso objeto de estudo, proporcionando uma discussão sobre as 

identidades e as representações sociais vinculadas ao grupo.   

Em meados de 2015 a Vila de Pescadores ou Favela de Jaraguá, na 

área portuária, era noticiada com frequência na imprensa. Os moradores dessa 

vila/favela viviam um processo de remoção conduzido pela prefeitura da 

cidade, que ocorreu em três etapas. Dentro dos noticiários, destacava-se a 

resistência de um grupo para permanecer em seus locais de moradia, mesmo 

com toda precariedade que configurava uma imagem e situação de favela.  

Apesar do noticiado, pouco se discutia as razões dessa resistência. Após três 

anos da remoção total, os co-habitantes, mais de uma família residindo em um 

mesmo local, passaram por um novo processo de remoção. Estes já 

cadastrados anteriormente aguardavam suas moradias, porém desta vez sem 

resistência ou notícias na mídia. 

Para compreender esses fenômenos e os resultados destes processos 

para essa vila/favela, se faz necessário reconhecer o protagonismo desses 

sujeitos na luta por direitos, cidadania, sua cultura, memoria e identidades.  

O saber científico vive uma constante dicotomia, a verdade não é 

absoluta. Neste caso se faz necessário compreender qual a percepção destas 

pessoas, o que de fato é significativo para eles, como eles se veem: - Vila, 

Favela, Comunidade? Desta forma a teoria de representações sociais vai nos 
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dar o fundamento necessário para compreendê-los. Não será todo 

conhecimento que é representação, mas o que possui um significado, uma 

representação compartilhada que de certa forma caracterizará a identidade de 

um grupo (SANTOS, 2005).  

Sendo assim, o objetivo deste estudo é identificar as representações 

sociais desta comunidade, após a sua remoção, através da análise do discurso 

e produção de identidade dos próprios moradores. 

 

 METODOLOGIA 

Para construção deste artigo foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

sobre a vila/favela localizada no bairro de Jaraguá, Psicologia Social, Exclusão 

social, Identidade Social e a teoria de representações sociais desenvolvidas 

por Denise Jodellet. Entre os estudiosos que trabalham a questão da exclusão 

social encontram-se Karl Marx, Michel Foucault, Friedrich Engels entre outros, 

porém dadas as dimensões do artigo, optamos por seguir os pressupostos de 

Sawaia. Consideramos que sua discussão, através do livro “As artimanhas da 

exclusão”, está mais próximo do objetivo deste estudo. Como fontes de coleta 

de informações foram utilizadas plataformas digitais, entre elas: sites de 

notícias, jornais online, Google acadêmico, Scielo, biblioteca do Centro 

Universitário Tiradentes – Unit e livros digitais. As palavras chaves utilizadas 

foram: vila de pescadores de Jaraguá, favela de Jaraguá, remoção da vila dos 

pescadores, exclusão, psicologia social e representações sociais. Os critérios 

de inclusão para a pesquisa bibliográfica consistiram em: A) Possuírem uma 

linguagem aproximada do conteúdo definido. B) Tratassem sobre a remoção 

dos moradores da comunidade pesqueira de Jaraguá. C) Tinham a Psicologia 

Social como referências. Os critérios de exclusão foram: A) Material não 

traduzido. B) Artigos incompletos. 

Assim, foi realizado um estudo de levantamento de coleta de dados 

qualitativo, utilizando-se como ferramentas o uso de entrevistas 

semiestruturadas, com perguntas norteadoras vinculadas a temas sobre: a 

infância e juventude; como se deu o vínculo com a vila/favela; se a remoção 

interferiu no cotidiano; se já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito ou 

exclusão por ser morador da comunidade; entre outros. A metodologia utilizada 
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na construção dos dados qualitativos da pesquisa foi o de História Oral. No 

total foram realizadas entrevistas com dez pessoas, sendo que, estes 

entrevistados foram divididos por faixa etária, na qual cinco pessoas abaixo de 

trinta anos de idade e cinco acima, pois dessa forma foi possível analisar a 

percepção de moradores de diferentes gerações. Essas entrevistas foram 

transcritas como um relato literário em primeira pessoa.  

A coleta de dados feita pela equipe de pesquisa dispunha de autorização 

do Instituto Vila dos Pescadores (IVP) e do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos.  

 

 UM FENÔMENO SOCIAL DE UMA COMUNIDADE PESQUEIRA. 

Na década de 1980 Silvia Lane trouxe uma perspectiva crítica para a 

Psicologia Social no Brasil ao constatar que o homem é um produto das 

condições em que vive (STREY [et al], 2010). A Psicologia Social estuda os 

fenômenos sociais, comportamentais e cognitivos decorrentes da interação 

entre pessoas, e se faz através da utilização do método cientifico, estudando a 

influência recíproca entre as pessoas, interação social, processo cognitivo 

gerado por esta interação e do pensamento social (AROLDO, R.; ASSMAR, E. 

M. L.; JABLONSKI, B., 2009).  

De acordo com Albuquerque, Peixoto e Albuquerque (2012) os tempos 

de liberalismo vêm proporcionando a noção de cidade como mercadoria. Tal 

perspectiva predomina no planejamento urbano e influencia as políticas 

habitacionais, onde os pobres passam a ser vistos como mero “contexto” e 

proporcionando o que chamamos de entorno social, processo de remoção 

daquilo que não se enquadra em determinado ambiente. Tendo a exclusão um 

caráter paradoxal no qual o indivíduo ou grupo está dentro e fora ao mesmo 

tempo. O entorno social é determinante sobre a remoção, porque favorece a 

vista da cidade como um produto econômico, tendo em vista Maceió ser uma 

cidade turística. Para Jodellet (1999) exclusão social é fenômeno social, 

econômico e institucional, onde a Psicologia Social tem muito a contribuir para 

analise deste fenômeno.  

Os processos de exclusão se representam por diversas formas, sentidos 

e categorias (WANDERLEY, 1999), entre as quais, se destacam por fraturas e 

rupturas do vínculo social, atingindo, sobretudo, categorias sociais compostas 
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por idosos, pessoas com deficiência, grupos étnicos ou de cor, pessoas de 

baixa escolaridade, desempregados e jovens que se encontram 

impossibilitados de integrar-se ao mercado de trabalho, entre outros. 

Segundo Wanderley (1999) o tema exclusão é presente na mídia, na 

política, como também nos planos governamentais. E tal tema é familiar em 

grande parte da sociedade. O mesmo não se limita apenas em países 

considerados pobres, muito pelo contrário, esse fenômeno se encontra em uma 

grande parcela da população mundial, sejam elas por restrições impostas pelas 

mudanças do mundo do trabalho, ou por desigualdades sociais geradas por 

modelos e estruturas econômicas.  

Sawaia (1999) descreve exclusão como um tema da atualidade, e que é 

utilizado em diversas discussões e áreas do conhecimento. A autora também 

ressalta sobre o caráter ilusório da inclusão, onde a sociedade excluir para 

incluir. 

O Tribunal Regional Federal da 5º Região, em janeiro de 2015, tomou 

decisão favorável para a desocupação do terreno da Marinha ocupada por 

moradores da orla portuária do Jaraguá, conhecida como Vila dos Pescadores 

e/ou Favela do Jaraguá (G1 AL, 2015). Em 17 de junho de 2015 a prefeitura de 

Maceió realizou a desocupação total da área fazendo cumprir a ordem judicial 

de reintegração de posse. Inicialmente os moradores da comunidade 

sinalizavam que resistiriam à desocupação, mas após negociações decidiram 

aceitar a ordem judicial (MAYNART E BARROS, 2015). 

A prefeitura apresentou a comunidade um plano de desocupação da 

área com promessa de transferência para um conjunto habitacional com 450 

unidades habitacionais (G1 AL, 2015). O Projeto para transformar a Vila de 

Pescadores no centro pesqueiro iniciou em 2005 com um trabalho de 

convencimento e elaboração do projeto. Em 2007 a secretaria de habitação 

permaneceu no local por mais de três meses realizando o trabalho de 

cadastramento das famílias que residiam na área (MACEIÓ, 2014).  

No ano de 2012 as famílias cadastradas começaram a ser transferidas 

para sua nova moradia, mas existia um grupo que ainda resistia à 

desocupação da área e outras pessoas que haviam se agregado a comunidade 

após o cadastramento (OMENA, 2012). No primeiro momento quando foi 

realizado o cadastramento foram constatadas 393 famílias e coabitações que 
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resultaram em 450 famílias, dentre estas, 19 famílias resistiram e a após a 

realização da primeira entrega foi constatado que outras famílias se infiltraram 

no local (MACEIÓ, 2014). No projeto de revitalização a prefeitura destaca que 

será construído um mercado para a comercialização do pescado, contando 

ainda com um estacionamento para compradores e um museu sobre a história 

da comunidade (MACEIÓ, 2014).  

Durante o processo de remoção foi noticiado na imprensa que os 

moradores da orla portuária do Jaraguá procuravam formas de interromper 

este processo, pois se viam diante de um cenário que desconsiderava seus 

sonhos, necessidades e desejos. Segundo Nunes (2005), a cultura não se 

restringe a produtos e objetos, mas também como forma de vida de cada grupo 

social. 

 Nunes (2005) enfatiza que a função de qualquer patrimônio, de modo 

geral, é manter a continuidade de um grupo ou de adjetivá-lo culturalmente, 

ganhando na sua continuidade uma conotação simbólica.  

 

 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: FORMA DE CONSTRUÇÃO DO SUJEITO E 

SUAS IDENTIDADES. 

A expressão Representação Social é de origem Europeia, trazida ao 

meio acadêmico por Serge Moscovici desenvolvendo uma teoria das 

Representações Sociais no campo da Psicologia Social (GAMA, SANTOS E 

FOFONCA, 2010). Para desenvolver a teoria de representação social Serge 

Moscovici realizou uma leitura crítica sobre as noções de representação 

coletiva, produzida por Durkheim, onde realizou uma pesquisa no ano de 1978 

sobre a representação Social da Psicanálise. Referente à evolução do conceito 

de representação social, destaca-se Jodellet, que neste campo das ciências 

humanas, é a principal divulgadora do trabalho de Moscovici (GAMA, SANTOS 

E FOFONCA, 2010). 

Representação social é uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático e que contribui para construção 

de uma realidade comum a um conjunto social (JODELET, 1999, P.16).  De 

acordo com Santos (2005) a teoria de representações sociais visa 

compreender e explicar a construção do conhecimento leigo, isto é, 
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compreender o fenômeno de representações sociais constituídos em um grupo 

ou sociedade.  

De acordo com Oliveira (2010) Universo Retificado referem-se ao mundo 

onde circulam os conhecimentos produzidos pelas ciências, em contrapartida 

os Universos Consensuais são as teorias de senso comum praticadas no dia a 

dia. O conhecimento produzido pelas ciências, Universo Retificado, torna-se 

familiar ao ser transferido para Universo Consensual através do processo de 

ancoragem, no qual o individuo procura classificar, encaixar o não familiar, e a 

objetivação, etapa na qual o individuo torna este processo concreto e visível a 

sua realidade.  

Estes são os principais conceitos para teoria de representações sociais, 

sendo no caso desse estudo em pauta – a remoção dos moradores do Jaraguá 

- a mídia foi a principal responsável para executar transferência do Universo 

Retificado para o Consensual ao desenvolver as fases da ancoragem e da 

objetivação (OLIVEIRA E WERBA, 2010). A representação social é uma 

construção do sujeito e não a sua reprodução, essa reconstrução se dá a partir 

de informações que ele recebe sobre o objeto (SANTOS, 2005, p. 25). 

Um dos elementos fundamentais da teoria das representações sociais é 

a interligação entre cognição, afeto e ação no processo de representação, onde 

busca conhecer o modo como um grupo constrói o seu conjunto de saberes 

que expressam a sua identidade, e principalmente o conjunto dos códigos 

culturais que o definem, em cada momento histórico e as regras de uma 

comunidade (OLIVEIRA E WERBA, 2010). 

A teoria de representações sociais, como objeto de estudo da Psicologia 

Social, busca recuperar a dimensão social e simbólica, apresentando três 

características fundamentais: sua formação na interação social, o fato de 

sempre serem representações de algo ou de alguém e terem sempre um 

caráter simbólico (ÁLVARO E GARRIDO, 2006).   

Esclarecemos que nem toda forma de conhecimento oriundo do senso 

comum pode ser denominado de representação social, pois para gerar 

representações sociais o objeto deve assumir formas diferentes para cada 

contexto social e ter relevância cultural para o grupo (SANTOS 2005).  

Através dos sistemas simbólicos é possível fornecer novas formas para 

compreender as divisões e desigualdades sociais e como alguns grupos são 
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excluídos e estigmatizados (WOODWARD, 2000). A teoria da identidade social 

busca explicar a tendência que as pessoas tendem a favorecer membros do 

seu grupo, onde o sujeito favorece o indivíduo que faz parte do seu e 

discriminam outros, pois com isso a sua identidade se vê reforçada (ÁLVARO E 

GARRIDO, 2006). 

Se você se definir como integrante do grupo, essas características 

tornam-se padrão para o seu pensamento, os seus sentimentos e as suas 

ações (MICHENER, DELAMATER E MEYERS, PP.106, 2005) A identidade 

social é um dos mecanismos que explicam a discriminação de pessoas de 

outros grupos, a categorização social é o processo principal para a construção 

da identidade social.  (ÁLVARO E GARRIDO, 2006). 

As identidades podem ser construídas através da marcação de 

diferenças, essas diferenças tanto podem ocorrer por meio de sistemas 

simbólicos de representações como também por meio de forma de exclusão. 

Assim a identidade depende das diferenças (WOODWARD, 2000).  

Os autores destacam que existem também associações entre a 

identidade do indivíduo e as coisas que o mesmo consome, dando assim um 

significado importante da diferença e da identidade. A diferença pode ser 

construída de forma negativa, e sustentar ainda mais a exclusão, como 

também podem ser celebrados como fonte de diversidade, sendo então algo 

enriquecedor, como por exemplo, movimentos sociais que buscam resgatar 

suas identidades. Porém as lutas enfrentadas para afirmar suas identidades 

são muitas e podem causar diversas consequências e diversos conflitos. 

Woodward (2000) ressalta que a globalização pode produzir diversos 

resultados com relação à identidade, a homogeneidade cultural que é 

destacada através do mercado global podendo contribuir para o distanciamento 

da identidade relativa à comunidade e à cultura local. 

A representação pode ser compreendida como um processo cultural, e 

assim constituir identidades individuais ou coletivas. Através dos sistemas 

simbólicos é possível fornecer respostas ás questões como: Quem eu sou? O 

que eu poderia ser? Quem eu quero ser?  

Ou em outros termos, poderíamos indagar: Quais sentidos estão 

presentes no enquadramento da comunidade da orla portuária do Jaraguá 

como “vila de pescadores” e/ou “favela”? Como os moradores dessa localidade 
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se veem? E o que pretendem ao afirmar suas identidades, materializando 

também representações “vila de pescadores” e/ou “favela”? 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro contato com os moradores foi através de visita ao Instituto 

Vila dos Pescadores situados no Trapiche da Barra, local para qual foram 

remanejados.  Algumas das entrevistas foram realizadas nos apartamentos dos 

próprios entrevistados e outras no apartamento cedido por um dos 

entrevistados.  

A busca pelos entrevistados obedeceu aos critérios transcritos na 

metodologia, na qual era realizado o convite para participar da pesquisa 

podendo estes aceitar ou não. As entrevistas foram realizadas em três dias nos 

turnos da manhã, tarde e noite de acordo com a disponibilidade dos mesmos.  

Dentre os entrevistados foram identificados que sete deles já faziam 

parte, ha anos, da orla portuária de Jaraguá, apenas um dos entrevistados teve 

envolvimento com a vila/favela na maioridade, mas reside ha tempos, e dois 

destes se agregaram aos moradores no período próximo a remoção. 

Vale destacar que em todos os contatos sempre fomos recebidos de 

forma receptiva e nas entrevistas todos foram colaborativos com a demanda 

investigada. 

Com relação aos resultados foram identificadas nas falas que todos os 

entrevistados associavam o local, Jaraguá, como favela por conta da 

precariedade das condições de vida, as moradias eram barracos de tábuas, 

faltava saneamento, não existia coleta de lixo, ou seja, estava mais presente a 

identidade de favela do que Vila dos Pescadores. Neste caso destaca-se nas 

falas o processo de objetivação da representação social, favorecido pela mídia.  

 A gente perdeu a favela de Jaraguá, poucas pessoas ainda falam 
Favela de Jaraguá. Mas Vila de Pescadores, todo mundo fala, todo 

mundo conhece. Se você falar eu quero ir para Vila dos Pescadores 
todo mundo vai saber onde é. Mas favela de Jaraguá ninguém vai 
reconhecer. A não ser que vá em Jaraguá mesmo. O povo agora, as 

pessoas, estão reconhecendo como Vila dos Pescadores (V.D). 

 Com a mudança de local eles foram desassociando esta identidade e 

estão passando por um processo de ressignificação. Sendo o local de inserção 

um fator relevante para definição da identidade deste grupo.  
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Constata-se que apesar dos entrevistados retratarem a mudança como 

algo benéfico, devido as melhores moradias e de não terem a casa inundada 

nos períodos de chuva. Existe em seus relatos uma dicotomia, pois enquanto 

ocorre um benefício material, a nova moradia apresenta-se como algo seguro, 

ao mesmo tempo ocorre uma perda afetiva, pois ocorreu um distanciamento 

entre as pessoas, vínculo simbólico. 

Hoje a gente vê como Vila dos Pescadores. Tem só uns três que 
acham que aqui continua a mesma favela. E eu sempre abro a mente 

deles, a cabeça deles pra, que aqui não é mais uma favela. A gente 
tem que abrir os olhos e a visão da gente, que hoje a gente mora em 
uma moradia mais moderna e a gente temos que abrir essa visão não 

só da gente, mas também dos filhos da gente, como da família da 
gente, né? (M.D). 

 

Assim, existe nessas falas uma dialética interna quanto à associação do 

local, uma tensão subjetiva, pois os entrevistados remete a Jaraguá como 

Favela devido às condições de moradia, enquanto o conjunto habitacional vem 

proporcionando a perda da identidade de favela e favorecendo a reconstrução 

de uma comunidade pesqueira e possibilitando novas identidades. 

Foi possível identificar nas falas dos entrevistados situações nas quais 

os mesmos passaram por processos de inclusão/exclusão, durante e após a 

remoção, muitos dos relatos se deram no local que residem atualmente por 

parte dos próprios moradores da região.  

Quando soube que a gente vinha pra cá ele disse na minha cara e na 
cara de outras pessoas “eu não quero aquelas coisas ali”... Ele disse 

pro secretario que não queria aquelas coisas ali, aquelas pessoas 
não tem educação, são ignorantes, só tem ladrão, maconheiro e 
traficante (I.D). 

 

Diante deste relato percebe-se a falta de aceitação vinculada ao estigma 

que acompanha a condição de favela. 

O clamor pela identidade quer para nega-la, reforça-la ou construí-la é 

parte do confronto de poder na dialética da inclusão/exclusão e sua construção 

ocorre pela negação dos direitos e pela afirmação de privilégios (SAWAIA, 

p.126, 2010).  O processo de identidade se estabelece a partir da identificação 

do grupo e em contrapartida o processo de exclusão se dar através da não 

identificação ou comparação com o grupo oposto.  

A transferência de moradia ocasionou uma tensão social da comunidade 

com os moradores vizinhos, pois existe uma rotulação a estas pessoas 

moradoras da comunidade. O preconceito e a exclusão foram demostrados de 
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diferentes formas. Desde a recusa de alunos da comunidade a escola à 

vinculação de qualquer ato ilícito ser direcionado para os moradores da vila. 

Estes comportamentos corroboram com os referenciais teóricos, no quais 

podemos definir estas situações como uma inclusão perversa. Podendo 

verificar nesta seguinte fala:  

... muitas escolas aqui perto no começo não aceitaram muito a gente, 

porque a gente vinha da favela... amigos que perdemos e inimigos 
que muitas vezes construímos aqui devido ao ambiente. Que no 

começo ninguém aceitava, principalmente aqui na redondeza porque 
a gente vinha de uma comunidade, vinha de uma favela. Então isso 
foi muito difícil pra gente (M.D). 

 

A literatura afirma que o processo de inclusão é um mito, pois a 

sociedade inclui para posteriormente excluir de forma perversa. De acordo com 

Jodellet (1999), a exclusão se traduz através de um afastamento da 

manutenção de uma distância topológica, através da manutenção de um 

indivíduo à parte de um grupo, que neste caso tem como efeito a 

marginalização ou a discriminação. 

A Psicologia Social trata dos processos de interação entre pessoas e 

grupos, abordando questões de seu surgimento, sua construção e seu 

funcionamento, e como esse indivíduo ou grupos são constituídos como uma 

categoria à parte. E assim, seguindo de uma estrutura de organização social, 

cria-se um tipo exclusivo de relação social, resultando em uma interação entre 

pessoas e grupos. 

Uma das nossas entrevistadas relata que resistiu ao processo remoção 

juntamente com mais vinte e cinco famílias, afirmando que o motivo da luta era 

para permanecer no seu local de origem, pois não estava em questão apenas o 

conflito pelo território mais o valor afetivo, histórico e pela facilidade de morar 

no próprio local de trabalho. 

... A gente entrou no Ministério público a fim de ter a posse da área 
para fim de moradias, pra poder que fosse construído naquele local a 

moradia do pescador... Muita gente veio com medo, medo de perder, 
por que era a única coisa que tinha... a gente ficou com um grupo 
muito pequeno, vinte e cinco cadastrados... Aí a gente brigou por 

muito tempo, mas sabendo, conhecendo a justiça, principalmente a 
de Alagoas como é, a gente acabou tendo que sair por conta da 
decisão judicial, da sentença. E no dia 17 de junho de 2015 houve a 

desocupação... E fez a demolição toda e retirou (E.M). 

 

Segundo Sawaia (2010), o medo do desconhecido, gera ansiedade, 

agressão, e a busca por sinais indentitários, pois o homem quando em 
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confronto com o desconhecido, não familiar, fica inseguro, chegando a entrar 

em processo de desespero e podendo perder a capacidade de controle. 

Diante do exposto vemos que o problema da mudança não está apenas 

vinculado ao processo afetivo e/ou histórico, mas também com relação à 

incerteza do futuro. Os ajustamentos propiciaram uma situação de superação 

das incertezas, hoje, a “vitima” existia apenas no discurso da luta por direitos. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Psicologia Social tem como objetivo buscar compreender o homem 

através dos seus processos de interação com o meio. De acordo com o que já 

explanamos o saber cientifico não se faz uma verdade absoluta, sendo 

necessário buscar esta compreensão através de uma neutralidade para 

construir o real significado do objeto pesquisado neste momento. 

A partir da teoria de representações sociais conseguimos encontrar a 

neutralidade necessária para a nossa investigação, pois foi dado protagonismo 

aos sujeitos através dos seus relatos.  

Na teoria de representações sociais não é qualquer conhecimento do 

senso comum que é levada em consideração, mas todo aquele conhecimento 

que apresente um significado simbólico para o grupo. 

Na busca para identificação da identidade verificamos que o grupo se 

reconhecia a partir do meio em que viviam e suas interpretações simbólicas. 

 Com relação à identidade, foi percebido que todos os entrevistados se 

referiram a Jaraguá como favela. Ao falarem do local identificamos a força das 

representações sociais, presentes em todas as entrevistas, nas quais as falas 

estavam vinculadas a falta de saneamento básico e estrutura precária das 

moradias. Como citado anteriormente, as representações sociais passam por 

um processo de familiarização objetivando a construção de uma realidade 

comum ao conjunto social e identidade.  

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato [...] (HALL, 2006, p. 38). Portanto, 

aquele grupo buscava uma identidade, que de acordo com a teoria de 

representações sociais, especificamente no processo de ancoragem e 
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objetivação, onde a mídia ajuda a familiarizar o não comum como comum e 

ocasionar a aceitação. 

Através deste estudo podemos concluir que o objetivo desta pesquisa foi 

alcançado, pois conseguimos identificar a relevância das representações 

sociais, a partir da análise dos discursos, no processo de identidade deste 

grupo, na qual estão em processo de resgate da identidade pesqueira. Apesar 

de estarem neste processo de construção, podemos afirmar que a 

comunidade, no momento, define-se como Vila dos Pescadores.  
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