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Resumo: O artigo propõe uma reflexão das condições de reprodução social dos catadores 
do lixão da CODIN em Campos/RJ. Diante deste objetivo, o trabalho estruturou-se em dois 
eixos: mundo do trabalho e direito à cidade. A discussão articula movimento do capital, mundo 
do trabalho e espaço urbano, compreendendo-se que as condições de trabalho incidem na 
apropriação das cidades e na realização do direito à cidade. Cabe ressaltar que o processo 
de mundialização financeira caminha junto às novas formas de gestão da cidade, impactando 
na realização dos grupos subalternos deste direito. Para este estudo foi realizada pesquisa 
bibliográfica, quanti-qualitativa e observação participante. 
Palavras-chave: Reprodução Social. Movimento do Capital. Mundo do Trabalho. Direito à 
cidade. 
 

Abstract: The article proposes a reflection of the conditions of social reproduction of CODIN 
's dump pickers in Campos / RJ. In view of this objective, the work was structured in two axes: 
the world of work and the right to the city. The discussion articulates the movement of capital, 
the world of work and urban space, with the understanding that working conditions affect the 
appropriation of cities and the realization of the right to the city. It is worth mentioning that the 
process of financial globalization goes hand in hand with the new forms of management of the 
city, impacting on the accomplishment of the subaltern groups of this right. For this study, a 
bibliographic, quantitative-qualitative and participant observation study was carried out. 
Keywords: Social Reproduction. Capital movement. World of Work. Right to the city. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo tem por objetivo problematizar as condições de reprodução 

social dos catadores de recicláveis em Campos dos Goytacazes/RJ. A oportunidade de fazer 

parte do cotidiano de trabalho e da sociabilidade desse grupo subalterno, através dos Projetos 

de Pesquisa e Extensão2, desenvolvidos no NETRAD3, foi central para o aprofundamento 

desta temática. Um contexto marcado pela segregação sócio-espacial (CALDEIRA, 2000) 

espoliação urbana (KOWARICK, 1979), sociabilidade violenta (SILVA, 2008) e vivência de 

uma subcidadania (SOUZA, 2003) chamou a atenção.  

O trabalho se justifica ao passo que problematizar a questão urbana é 

fundamental para refletirmos acerca dos conflitos desta, e, sobretudo, pensar o trabalho do 

assistente social na direção da construção de políticas públicas mais democráticas, ao mesmo 

passo que refletir a relação destes profissionais com os movimentos de resistência da classe 

trabalhadora, uma vez que, o assistente social historicamente tem sido chamado para atuar 

nas mediações entre o Estado e as classes sociais, relações marcadas por conflitos e tensões, 

quase sempre, negligenciadas e/ou relegadas à ação policial. 

O artigo apresentará as transformações sócio-espaciais ocorridas no município de 

Campos dos Goytacazes, que por sua vez estabelecem um vínculo tanto com a atividade da 

catação no lixão da cidade, quanto com a sua consolidação e expansão entre os trabalhadores 

empobrecidos.Serão apresentados os dados dos catadores de Campos/RJ colhidos em uma 

pesquisa realizada pelo NETRAD, aplicadas para um total de oito catadores tendo em vista 

compreender em suas falas as trajetórias de trabalho, moradia, direitos, produção do espaço 

urbano, bem como, a representação social acerca do padrão de reprodução social e 

sociabilidade.  

2. Trabalho e Direito à Cidade: a trajetória dos catadores de recicláveis do lixão da 

CODIN em Campos dos Goytacazes/RJ 

O município de Campos sempre ocupou um lugar de importância em toda região 

Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, sendo um dos primeiros centros urbanos 

                                                           
2 Projetos de Pesquisa- “De catadores de lixo a catadores de material reciclável – o que muda com a 
política de resíduos sólidos? - um diagnóstico da trajetória de trabalho e protagonismo dos catadores a 
partir do fechamento do lixão em Campos dos Goytacazes/RJ”, em 2015 e “Virando o Jogo – 
protagonismo político e inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis do lixão de 
Campos dos Goytacazes/RJ”, em 2015 a 2017. Projeto de Extensão - “Apoio a organização dos 
catadores de material reciclável de Campos dos Goytacazes/RJ”, no ano de 2014. 
3Os projetos desenvolvidos no Núcleo de Estudos em Trabalho, Cidadania e Desenvolvimento 
(NETRAD), que tem como coordenadora a Professora Érica Almeida, na Universidade Federal 
Fluminense, polo de Campos, ligados ao Departamento de Serviço Social com os catadores do antigo 
lixão da CODIN se iniciam a partir do ano de 2013. 

 



criados na região. Sua importância econômica e política ditou a ascensão, da vila de São 

Salvador dos Campos dos Goytacazes à categoria de cidade em 1835 (FARIA, 2005).  

Segundo Faria (2005) as intervenções urbanísticas realizadas em Campos a partir 

de meados do século XIX, desvelam a importância do município e a necessidade de inseri-lo 

no processo de modernização brasileiro. Essas intervenções resultaram no fenômeno de 

diferenciação sócio-espacial, definido por dois aspectos: o sobrevalor da área central, com 

incremento de ações públicas voltadas à garantia da lógica burguesa de desenvolvimento e 

progresso e o desvalor das áreas periféricas, pela falta de investimento e ocupação 

progressiva dos trabalhadores mais empobrecidos. Podemos observar que esse processo 

responde ao padrão de apropriação das cidades pelo capitalismo contemporâneo. 

Parte dessa importância e a grande riqueza de Campos no séc. XIX tem vínculo 

com a expansão da produção açucareira, inicialmente apoiada nos engenhos a vapor e mais 

tarde substituídos por indústrias mais modernas. Todavia, a partir dos anos 60, essa realidade 

começa a se transformar, inicialmente com as mudanças estabelecidas pelo Estatuto da Terra 

e a expulsão dos trabalhadores do campo e posteriormente com a intensificação da crise do 

setor sucroalcooleiro no município, a partir dos anos 80, impactando, sobretudo, os 

trabalhadores empobrecidos e a vida destes nas cidades. 

Os antecedentes necessários para a compreensão da trajetória de trabalho e de 

segregação dos catadores de recicláveis no munícipio de Campos/RJ, possui vínculo direto 

com este processo de urbanização ocorrido no município. Em outras palavras, o que 

pretendemos afirmar com isto é que o aumento do número de trabalhadores empobrecidos 

na atividade da catação em Campos estabelece um forte vínculo com o processo de 

urbanização do município e as transformações econômicas ocorridas, no setor 

sucroalcooleiro, principal atividade econômica do município. Atrelado a esse processo, a crise 

do emprego em âmbito nacional, vivenciada a partir dos anos 90 e a valorização do negócio 

da reciclagem, a partir dos anos 2000, também constituem importantes marcos para a 

compreensão do crescimento dessa atividade e dos seus protagonistas. 

A crise mundial do capital vivenciada na década de 70 e as medidas de 

enfrentamento resultaram em mudanças no mundo do trabalho que buscaram elevar a 

lucratividade e acumulação com a redução dos custos do trabalho. O fordismo, a partir dos 

anos 80 perde a sua centralidade e de acordo com Antunes (2011) mescla-se com outros 

processos produtivos, ocorrendo o advento de uma nova forma produtiva, uma simbiose de 

elementos, representados pelo toyotismo, se generaliza. 

As medidas de enfrentamento à crise de acumulação do capital acabam por dar 

novos contornos às configurações do trabalho, do Estado e da questão social. No Brasil, essas 

medidas são vivenciadas, a partir dos anos 90. A mundialização financeira unifica, dentro de 

um mesmo movimento, a reforma do Estado, tida como específica da arena política, a 



reestruturação produtiva, referente às esferas econômicas e do trabalho, bem como, as novas 

expressões da questão social e as concepções pós-modernas (IAMAMOTO, 2014). Raichelis 

(2006) afirma que os processos de mundialização da economia e sua financeirização resultam 

na generalização das relações mercantis para todas as esferas da vida social.  

De acordo com Antunes (2002, p. 47), “vivencia-se a subproletarização 

intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, 

“terceirizado”, que marca a sociedade dual no capitalismo avançado”. O mais brutal resultado 

dessas transformações é o desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global 

(ANTUNES, 2011). Esse cenário é crucial para a compreensão das condições de reprodução 

social dos grupos subalternos. Sendo parte desse grupo social e sofrendo os rebatimentos do 

movimento do capital, destacam-se, os catadores de recicláveis. 

Para Pochmann (2002, 2004), no rastro da crise do capitalismo contemporâneo, 

além do avanço do desemprego aberto, ampliou-se o segmento não-organizado do trabalho, 

responsável por ocupações precárias e heterogêneas, como é o caso dos catadores de 

recicláveis. Como afirma Mota (2002), os catadores são a ponta de uma cadeia que tem início 

nas ruas e nos lixões. Almeida (2014) destaca que se considerarmos que 90% dos recicláveis 

que chegam às empresas são provenientes do trabalho dos catadores podemos afirmar que 

é o trabalho precarizado, mal remunerado, perigoso e insalubre destes o maior responsável 

pela oferta de matéria-prima às recicladoras, confirmando a tese de Bosi (2008) de que, 

embora “autônomos”, os catadores integram uma rica cadeia de valorização. 

A atividade da catação significou para os “não empregráveis” (TELLES, 1998) uma 

alternativa de sobrevivência diante dos impactos gestados pela mundialização do capital. É 

fundamental refletir sobre a natureza dual da cadeia da reciclagem que combinaria os dois 

circuitos da economia urbana, o superior (formal e protegido) e o inferior (terreno da 

exploração e da ausência de proteção social) (SANTOS, 2005).  

De acordo com Almeida, Andrade e Cordeiro (2016, no prelo) a história dos 

catadores do lixão da CODIN, em Campos/RJ, nas últimas quatro décadas, pode ser 

apresentada em quatro fases, iremos apresentar nesse momento as três primeiras fases 

fundamentais para a nossa temática. A primeira destas diz respeito à expulsão dos 

trabalhadores rurais vinculados à lavoura da cana-de–açúcar em direção às favelas e áreas 

periféricas da cidade. Esta é representada pela intensificação do êxodo rural no município a 

partir de final dos anos 60 até meados dos anos 80 diante da expulsão dos trabalhadores fixos 

das fazendas. Essa expulsão se realiza, como resposta da agroindústria sucroalcooleira às 

mudanças operadas pelo Estatuto da Terra4 no que refere à concessão dos direitos 

                                                           
4 Designação dada à Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a qual se criou formalmente o 

instrumento institucional, antes inexistente, destinado a adequar a estrutura agrária brasileira às 
necessidades do desenvolvimento econômico e social do país. 



trabalhistas aos trabalhadores rurais contratados por empresas, fomentando assim, a 

migração destes para o centro urbano.  

A vinda para as cidades vai gerar na vida desses trabalhadores empobrecidos um 

processo nomeado por Cruz (1986) de exclusão da cidade. Esta é representada pela 

“desvalorização” das ocupações “clandestinas”, e por assim podemos entender, informais, 

atrelada a exclusão dos direitos mínimos ligados à urbanização. Os estudos realizados por 

Randolph (1986), Piquet (1986) e Cruz (1992), acerca da dinâmica da exclusão em Campos, 

destacam a formação de um exército de biscateiros, “uma força de trabalho expropriada, 

desqualificada, empobrecida, excluída dos benefícios do trabalho formal, por um lado, e do 

acesso aos equipamentos coletivos urbanos, por outro” (CRUZ, 1992, p. 159).  

O êxodo rural fica evidente no município na redução da população rural em 8,6% 

entre 70 e 80, enquanto a urbana cresceu 20,1% no mesmo período, passando a representar 

69,49% da população total em 1980 (CRUZ, 1986). Esse processo de precarização do 

trabalho atrelado à intensificação da migração para as cidades acentua o processo de 

favelização na cidade, reproduzindo no território da cidade, a mesma lógica que preside a 

exclusão social, econômica, cultural e política - a lógica da desigualdade e da segregação 

sócio-espacial (ALMEIDA; ANDRADE; CORDEIRO, 2016, no prelo). 

Grande parte desses trabalhadores ainda que tenham se mudado para a cidade, 

continuaram trabalhando na lavoura da cana (CRUZ, 1986), que passou a combinar 

superexploração da força de trabalho com longas jornadas de trabalho e pagamento por 

produtividade, introduzindo formas perversas de contratação, através da relação assalariada 

temporária, nomeada por ‘bóia-fria’ (ALMEIDA, ANDRADE E CORDEIRO, 2016, no prelo). 

Segundo Almeida, Andrade e Cordeiro (2016, no prelo) a generalização do bóia-

fria, como trabalhador residente nas favelas urbanas e rurais, expulso da terra e trabalhando 

em condições precárias, criou as condições para que uma parcela desses trabalhadores 

pudesse viver da catação de recicláveis no lixão, sobretudo, no período de entressafra da 

cana. Muitos trabalhadores desempregados ou desocupados durante a entressafra 

procuraram o lixão como fonte de renda (ALMEIDA, 2014; CRUZ, 1986; JUNCÁ et al. 2000).  

Cabe ressaltar que, nesse período a catação significava um complemento ao 

trabalho rural. O local de moradia de muitos destes trabalhadores nas áreas periféricas, 

conformando o padrão de urbanização e periferização da população de baixa renda contribuiu 

para a inserção de muitos trabalhadores no universo do lixão.  

A segunda fase apontada pelas autoras sobre a história dos catadores do lixão da 

CODIN relaciona-se com a crise do emprego em nível nacional, associada à crise da 

agroindústria sucroalcooleira da região de Campos. Este período tem início na metade dos 

anos 80 e se estende durante toda a década de 90. Atrelado a esse cenário, em nível local, 

ocorre a grande crise do setor sucroalcooleiro da região Norte Fluminense, o fechamento das 



Usinas provocou um forte desemprego (ALMEIDA; ANDRADE; CORDEIRO, 2016, no prelo). 

Diante desse contexto, o caráter provisório do trabalho no lixão vai se transformando e a 

atividade de catação se tornando central. 

A centralidade da catação na reprodução social dos catadores e suas famílias se 

relaciona com a terceira fase sinalizada por Almeida, Andrade e Cordeiro (2016, no prelo), 

iniciada a partir dos anos 2000 e representada pela expansão do negócio da reciclagem no 

país e na região Norte Fluminense e as possibilidades concretas de rendimento oportunizadas 

pela cadeia da reciclagem. De acordo com Almeida (2014) segundo depoimento dos 

catadores, eles conseguiam, em média, R$200,00, R$250,00 por semana, um rendimento 

acima do salário-mínimo vigente à época (de R$640,00).  

 

2.1 O espaço da CODIN: a construção social do território pela atividade 

da catação. 

 

De acordo com Faria (2005) as áreas mais afastadas das cidades foram e são 

determinadas para a construção de presídios, cemitérios, hospitais especializados em 

doenças de caráter epidêmico e contagioso (tuberculose, por exemplo), assim como, 

podemos pensar, para os vazadores municipais. Em Campos o primeiro vazadouro é 

instalado em uma área particular entre as favelas do Jacu e da Aldeia, ao lado de FURNAS 

depois transferido para as proximidades do Distrito Industrial da CODIN e por fim, em 1990 é 

instalado em uma área de 160 mil m² cedida pela Companhia de Desenvolvimento Industrial 

do Estado do Rio de Janeiro ao município de Campos, no próprio Distrito Industrial 

(CODIN/Campos) (ALMEIDA, 2014). O lixão quando instalado ficava a uma distância de 10km 

da zona urbana (JUNCÁ, 2000, p. 13).   

O espaço da CODIN em Campos dos Goytacazes constituído para abrigar as 

empresas do município foi ressignificado com as atividades da catação e da reciclagem diante 

da localidade do lixão e do local de moradia dos catadores. A construção social do território 

da CODIN pelos catadores através da atividade da catação acabou por conformar novas 

relações sociais, sobretudo a partir das relações estabelecidas com a cadeia da reciclagem, 

que compreende no município catadores, sucateiros e grandes compradores. 

  O local de moradia de muitos destes trabalhadores nas áreas periféricas, 

conformando o padrão de apropriação das cidades pelo capital e engendrando processos de 

periferização da população de baixa renda contribuiu para a inserção de muitos trabalhadores 

no lixão. Segundo Almeida, Andrade e Cordeiro (2016, no prelo) a localização do lixão facilitou 

o acesso dos trabalhadores mais empobrecidos e desempregados, residentes nas áreas em 

torno do lixão. Um exemplo típico para as autoras dessa relação entre o lugar de moradia com 



a ocupação é a relação dos moradores da Terra Prometida5 com o trabalho de catação de 

recicláveis no lixão. O assentamento realizado pela prefeitura, chamado Terra Prometida, foi 

abandonado pelos moradores originais, dentre outros motivos, pela sua proximidade com o 

lixão e com tudo o que o lixão representava de negativo. O primeiro projeto de habitação 

popular de Campos é ocupado, prioritariamente, por catadores que exerciam a catação no 

lixão. Daí a identificação histórica da Terra Prometida como um território ligado às atividades 

dos catadores.  

Nos anos 90, de acordo com Juncá (2000) a Terra Prometida reúnia 63,3% dos 

catadores, enquanto 30,6% se distribuíam por diferentes locais do município e 6,1% morava 

no próprio depósito de lixo. Este dado revela como a vinda dos trabalhadores empobrecidos 

para a cidade não conseguiu suprir grande parte das suas demandas de reprodução social, 

sobretudo, a demanda por habitação, como é o caso desses 6,1% que residiam no próprio 

depósito de lixo e grande parte dos 63,3% que passaram a ocupar o bairro, como uma 

alternativa de saída ao aluguel, de áreas de risco ou áreas ocupadas, onde corriam os riscos 

das remoções, ao passo que o solo urbano já estava totalmente privatizado. 

Como nos salienta Gomes et al. (2012) a produção do espaço urbano do bairro Terra 

Prometida ocorreu na contramão de todo o movimento pela Reforma Urbana que unificou a 

luta pelo direito à cidade, apontado no presente trabalho. O governo municipal de Campos 

promoveu, em 1990, o reassentamento de mais de 200 famílias em uma área próxima ao lixão 

da cidade, em virtude de conflitos desencados pela ocupação de 500 famílias de um terreno 

particular no bairro Calabouço, esse conflito entre os “proprietários” e “invasores” obrigou a 

prefeitura a intervir. Nesse contexto é criado o projeto “Terra Prometida”, estas pessoas foram 

reassentadas a uma distância de 10km da malha urbana, sem a mínima infraestrutura, através 

da doação de lotes de terras e materiais de construção, este grupo deveria construir suas 

casas por meio de mutirão, através da autoconstrução, no entanto, em agosto de 1991, o 

mutirão foi interrompido por falta de material de construção e água. 

O caso da Terra Prometida no município de Campos dos Goytacazes exemplifica parte 

do processo de produção do espaço urbano, processo este assentado na lógica da cidade 

segregada, distanciando-se das concepções de direito à cidade e desta enquanto espaço de 

realização dos sujeitos que a habitam. Junto a isso, os trabalhadores empobrecidos vem 

vivenciando uma sub-cidadania, sobretudo no que se refere aos seus direitos fundamentais, 

explícita na precarização dos serviços públicos e urbanos, destinados aos mais pobres e ao 

local de moradia destes. Na década de 90, entre os catadores de recicláveis só 10% tinham 

água encanada em casa, 57% estavam ligados à rede de energia, 10% estavam ligados à 

                                                           
5 Terra Prometida é o nome de um assentamento urbano realizado pelo governo municipal de Campos 

dos Goytacazes, em 1990, como resposta a uma ocupação em uma área privada.  



rede pública de esgoto e 65% possuíam casa própria (JUNCÁ, 2000). É necessário lembrar 

que este grupo ao ser reassentado neste local inicialmente não acessou nenhum destes 

serviços. As entrevistas realizadas com os catadores para este trabalho mostram que a 

migração para este espaço foi perpassada de incertezas, medos e resistências, porém o 

sonho da casa própria para muitos e a consequente saída do aluguel, como ressalta uma das 

catadoras, “falou mais alto”. 

As pessoas falavam para mim, você é louca de largar seu trabalho para ir morar 

naquele fim de mundo, porque aqui ainda não tinha transporte, não tinha nada e era 

muito distante da cidade, no meio do nada. Quando cheguei aqui fiquei com muito 

medo, só tinha mato, mas não queria voltar a morar de aluguel, só quem mora sabe 

o sofrimento que é, então o sonho de ter a minha casinha falou mais alto. 

 

Para Almeida (2014) o conjunto de privações na cotidianidade presentes para os 

sujeitos subalternos é produto da precarização do trabalho e de uma proteção social incapaz 

de assegurar direitos universais. Segundo a autora ela se expressa a partir de um processo 

de segregação sócio-espacial, produto de uma cartografia urbana dividida em “zonas 

selvagens” e “zonas civilizadas” (SANTOS, 2005). Estas, distribuídas na cidade e acirradas 

com o movimento do capital que desencadeia “a privatização dos serviços urbanos, 

reconfigurando a produção das cidades e dos seus territórios” (RAICHELIS, 2006, p. 22). 

Como destaca Carlos (2007, p. 21) “a cidade pode ser entendida, dialeticamente, 

enquanto produto, condição e meio para a reprodução das relações sociais — relações 

produtoras da vida humana, no sentido amplo da reprodução da sociedade.” Junto a isso, 

Maricato (2013) sinaliza que a cidade também é produto e grande negócio, em especial para 

os capitais que embolsam, com sua produção e exploração, lucros, juros e rendas.  

Para Harvey (2013) o conceito de direito à cidade é um direito comum antes de 

individual que depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo. Destaca que ele 

tem que ser tomado pelo movimento político. O desenvolvimento capitalista no Brasil vem 

acirrando o distanciamento da concepção de direito à cidade enquanto espaço de realização 

coletiva. Maricato (2001) afirma que a industrialização tardia brasileira, baseada no extensivo 

emprego de mão-de-obra e no pagamento de baixos salários, foi um dos fatores responsáveis 

pelo padrão de crescimento periférico dos centros urbanos. 

Os processos de gestão das cidades aqui sinalizados vem sendo legitimados pela 

atuação do Estado. Este é o principal agente modelador das cidades, uma vez que, é 

responsável pela distribuição de serviços públicos, gerenciamento do fundo público e, 

portanto, se apresenta como principal responsável pelo nível em que ocorre a reprodução 

social (PIQUET & RIBEIRO, 2001). Maricato (2015) ressalta que as mudanças elencadas 

desabam sobre uma sociedade onde a maior parte da população não conheceu os direitos 

universais e sobre um sistema político baseado no patrimonialismo, clientelismo e que 



mantém grande parte da população na informalidade. Com isso, uma proporção cada vez 

maior da população urbana, nos países periféricos, é excluída do direito à cidade.  

 

2.3 Condições de reprodução social e representação social dos catadores. 

 

Compreender as atuais condições de reprodução social dos catadores de 

recicláveis, formas de sociabilidade e suas representações significa pensar na apropriação 

das cidades pelos sujeitos que a habitam.  Segundo Carlos (2007) a construção da 

problemática urbana resulta na discussão de que ela não diz respeito somente à cidade, mas 

também de pensarmos o urbano, a formação de uma sociedade urbana que vem impondo um 

modo de vida, inerente ao processo de reprodução das relações sociais.  

É possível sinalizar a reprodução de muitos aspectos das trajetórias e modos de 

vida de grande parte desse grupo social no que se refere a essa apropriação. Dentre esses, 

a vinda da área rural e a consequente trajetória de moradia nas áreas periféricas da cidade e 

de postos de trabalho informais, a inserção no lixão como uma alternativa de trabalho e renda 

para a reprodução social diante das vantagens deste espaço e de várias outras tentativas 

frustradas, a rotatividade das áreas de moradia em decorrência do aluguel, áreas “invadidas” 

e de risco, a autoconstrução como alternativa para a conquista da casa própria ou o 

beneficiamento com o programa Morar Feliz. Junto a isso, temos a ampliação de serviços 

urbanos básicos, mas a dificuldade de arcar com as despesas destes, a ausência de espaços 

de lazer nos atuais locais de moradia, ausência ou precariedade dos serviços de saúde nos 

bairros e nas proximidades, escolas distantes dos locais de moradia pela quantidade vagas, 

precariedade do espaço e a problemática distribuição territorial destas, o impacto dos 

conjuntos habitacionais e por fim, se evidencia a ausência de segurança nos locais de 

moradia, o medo e a instabilidade prevalecem em uma sociabilidade apresentada por esse 

grupo social caracterizada por Silva (2008) como sociabilidade violenta. 

Os locais de moradia dos catadores do antigo lixão permanecem em áreas 

distantes dos espaços de centralidade do município. De acordo com Domingues (1994, apud 

FARIA; POHLMANN, 2015, p.4) “a distância não é apenas física, mas uma distância 

sociológica a um centro, sendo este definido pela diversidade e pela densidade das relações 

sociais, pela intensidade da vida cívica, pelo acesso a informação, pela aglomeração de 

recursos culturais.” Segundo, Faria e Pohlmann (2015) a configuração do espaço de 

Campos/RJ continua sendo marcada pela dualidade centro-periferia e pelas desigualdades 

sócio-espaciais onde a periferia torna-se cada vez mais distante do centro e carente de 

recursos e serviços urbanos. Para as autoras esse processo vem sendo reforçado com a 



construção dos condomínios habitacionais do Morar Feliz6, em áreas distantes e baratas com 

a desculpa de permitir o acesso dos pobres a casa própria. 

Com o acirramento da guerra entre as facções (TCP e ADA7) no município pelo 

controle dos territórios, sobretudo em Guarus, área de moradia dos catadores, os homicídios, 

prioritariamente contra jovens negros de 18 a 29 anos, aumentaram assustadoramente. Os 

homicídios por arma de fogo mataram 25 pessoas só no mês de abril de 20168. De acordo 

com o Mapa da Violência (2016) três dos crimes considerados mais comuns em Campos 

somaram maior número de casos nos oito primeiros meses de 2016 do que em todo 2015, 

segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ). São 

173 homicídios até agosto, contra 168 em 2015.  

O principal fator de acirramento dessa disputa de territórios sinalizado pelos 

catadores, diz respeito à distribuição dos Conjuntos Habitacionais. A violência nos locais que 

receberam os conjuntos ganhou novos contornos a partir da distribuição dos moradores em 

áreas “inimigas”, gerando medo, na medida que são bairros controlados por outras facções. 

Ainda que a explicação desta expansão da violência não se restrinja unicamente a isto, 

algumas pesquisas vem apontando a relação entre o crescimento dos homicídios com a 

expansão dos conjuntos habitacionais. Para Faria e Pohlmann (2015, p. 11): 

Esses novos territóritos urbanos, marcados pela progressiva degradação, ocupação 
pelo tráfico de drogas, apresentam pouco a pouco a mesma precariedade das favelas, 
de onde a maioria dos moradores vieram por conta da política remocionista que 
acompanha o programa Morar Feliz. Dessa forma os conjuntos habitacionais do Morar 
Feliz sofrem os mesmos estigmas que marcam as periferias urbanas das cidades 
brasileiras: o lugar da exclusão, da carência, da pobreza, da violência, enfim das 
classes perigosas. 
 

Esse cenário apresentado do município e da sociabilidade dos catadores coaduna 

com as proposições de Maricato (2013) quando sinaliza que os processos de valorização 

imobiliária vêm empurrando os trabalhadores mais empobrecidos, cada vez mais, em direção 

às periferias das periferias, geralmente espaços desertos no que tange a serviços e bens 

coletivos e completamente privados de uma sociabilidade pautada nos direitos fundamentais. 

Esses territórios se transformam em territórios de violência, seja pela ação do tráfico de 

drogas, seja pela ação da polícia violenta e corrupta. 

A respeito desse contexto que Silva (2008) conceitua a sociabilidade violenta, o 

que caracteriza esta sociabilidade de acordo com o autor são as práticas que se desenvolvem 

                                                           
6 Programa habitacional de moradia popular da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
iniciado em final de 2010. O programa tem nome semelhante ao programa estadual de habitação criado 
no período em que Rosinha Garotinho foi governadora do Estado do Rio de Janeiro (2003-2006). Foram 
construídas 5.426 unidades, distribuídas em 14 condomínios situados em 10 bairros da cidade. 
Reeleita, a prefeita prometeu construir entre 2013 e 2016, as 4.574 unidades restantes.  
7 As principais facções de tráfico na cidade de Campos dos Goytacazes são os Amigos dos Amigos 
(ADA) e Terceiro Comando Puro (TCP). 
8 FOLHA DA MANHÃ. Até quando? Insegurança Pública. Folha da Manhã - Folha Geral, Campos dos 
Goytacazes/RJ, 01 mai. 2016, p. 08.  



como tentativas de controle de um ambiente através do uso da força. É pelo reconhecimento 

da resistência representada pela força de que podem dispor os agentes, produzido pela 

reiteração de demonstrações factuais que todos obedecem, com a não obediência implicando, 

muitas vezes, na retaliação física, quase sempre letal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado o exposto, é possível sinalizar que os processos de urbanização dos municípios 

brasileiros impactaram diretamente a classe trabalhadora empobrecida que migrou para as 

cidades em busca de novas formas de reprodução social. Em Campos a vinda destes 

trabalhadores para a cidade foi perpassada, pela “exclusão da cidade”. O trabalho informal, 

precarizado e mal remunerado foi definidor das formas de apropriação da cidade, no caso dos 

catadores não foi diferente.  

Sendo assim, como proposta de futuras pesquisas sinalizamos a relevância de se 

pensar como os assistentes sociais que trabalham com políticas públicas afirmativas de 

direitos, vem materializando sua relação com os movimentos de resistência da classe 

trabalhadora ocorridos no município de Campos vinculados ao direito à cidade. É necessário 

compreender que a construção de uma nova forma de apropriação das cidades e de 

reprodução social se vincula diretamente a resistência e ao protagonismo político desta 

classe. Portanto, pensar a cidade como espaço de resistências é fundamental e, possui 

vínculo direto com o Projeto Ético Político do Serviço Social. Conforme sinaliza Duriguetto e 

Baldi (2012), uma estratégia do Serviço Social para enfrentar o atual movimento do capital 

tendo como norte a construção de novas relações hegemônicas diz respeito às intervenções 

nos processos organizativos e de mobilização popular da classe trabalhadora. 
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