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“Morador de Guarus” 
Categorias morais mobilizadas em situações de copresença na cidade de Campos dos 

Goytacazes 

 
"A resident of Guarus": Moral categories mobilized in situations of co-presence in the city of Campos dos Goytacazes 

 

 

 
Resumo: Este artigo tem como proposta fazer 
uma análise do processo de urbanização da cidade 
de Campos dos Goytacazes, e relacioná-lo aos 
processos de segregação moral das novas áreas 
ocupadas, sobretudo, as situadas no 3º Subdistrito 
de Guarus. Iniciarei com duas reflexões baseadas 
em documentos históricos que trazem à tona 
situações envolvendo povos indígenas e 
quilombolas. Estes eram categorizados como 
perigosos, tanto para a Vila de São Salvador 
(Campos dos Goytacazes), quanto para a 
circulação pelas estradas da então Guarulhos 
(Guarus). Estas situações de conflitos delineiam 
moralmente a região em relação à sede do 
município, bem como, as demais localidades 
situadas na margem direita do Rio Paraíba do Sul, 
o que implicou na elaboração de duas regiões 
morais que afetam os atuais moradores que são 
desqualificados em situações de copresença por 
habitarem na região.  Palavras-chaves: morador 
de Guarus, bairro, delineamento moral, categorias 
morais, copresença.  

Abstract: This article aims to analyze the process 
of urbanization of the city of Campos dos 
Goytacazes, and relate it to the moral segregation 
processes of new occupied areas, especially those 
located on the 3rd Sub-district Guarus. I shall 
begin with two observations based on historical 
documents bring to light situations involving 
indigenous peoples and Maroons. These were 
categorized as dangerous for both the Vila de São 
Salvador (Campos dos Goytacazes), and for 
circulation by then roads of Guarulhos (Guarus). 
These conflict situations morally delineate the 
region in relation to the county seat, as well as 
other localities situated on the right bank of the 
Paraiba do Sur River, which resulted in the 
development of two moral regions that affect 
current residents who are disqualified in situations 
co-presence by living there. Keywords: resident 
Guarus, neighborhood, moral design, moral 
categories, co-presence 

 

 
 
 
 
 


