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RESUMO

A pesquisa tem como tema as articulações contemporâneas entre cidadania e o direito à cidade. Seu objeto envolve a dinâmica da luta por 
direitos na comunidade "Cidade dos Meninos”, localizada no município fluminense de Duque de Caxias, que evidencia o direito à cidade como 
eixo contemporâneo dos direitos humanos no Brasil. Formada na década de 1940, a comunidade vem resistindo a um processo predatório de 
urbanização, que transformou seu ambiente saudável e bucólico em um espaço de poluição repleto de resíduos tóxicos. O poder público impõe a 
remoção forçada da comunidade, seguindo uma tônica autoritária e privatista das chamadas “cidades empresariais”. Em resposta, criou-se uma 
mobilização política entre a comunidade e seus apoiadores da sociedade civil, para resistência a esse modelo e a proposição de uma 
reurbanização democrática e popular. O objetivo geral da pesquisa é analisar as práticas de cidadania e de lutas por direitos humanos nas regiões 
periféricas das grandes cidades brasileiras, considerando as disputas políticas no processo ocupação do solo urbano. Os objetivos específicos são: 
(i) Compreender como o modelo brasileiro de produção de cidades periféricas contribuiu para a formação de Duque de Caxias e da comunidade 
da Cidade dos Meninos; (ii) Identificar o sujeitos envolvidos nesse processo; (iii) Aferir como a população local se comporta diante desse modelo 
de cidade periférica; (iv) Verificar as práticas cidadãs desses sujeitos e compreender, à luz do direito à cidade, como se reinventaram a partir dessa 
situação de crise. A problemática de pesquisa envolve as seguintes indagações: (i) se os sujeitos da Cidade dos Meninos desenvolveram algum 
nível de organização política, seria possível dar continuidade ao processo de resistência pela ocupação do solo, para viabilizar a construção do 
bairro conforme os modos de ser, fazer e viver daquela comunidade? Para tanto, quais seriam suas queixas e exigências? O projeto de 
desocupação da área pelo poder público, que se opõe ao aparente interesse de luta por direitos pelos moradores, visa a atingir quais objetivos 
primários e secundários? Se a descontaminação da área for possível sem a necessidade de remoção das famílias, como seria o movimento de 
integração da comunidade da Cidade dos Meninos com a cidade de Duque de Caxias? A pesquisa tem natureza qualitativa, assume um perfil 
jurídico-sociológico e uma dinâmica interdisciplinar, articulando Direito, Sociologia, Ciência Política, Geografia e Urbanismo. Baseia-se em 
investigação empírica, realizada através das seguintes técnicas de pesquisa: observação não participante, revisão bibliográfica, análise 
documental e estudo de caso. O referencial teórico-metodológico é o da teoria crítica, notadamente com base nos pensadores David Harvey e 
Henri Lefebvre, e as principais categorias teóricas são “cidadania”, “direito à cidade”, “direitos humanos”, “novos direitos urbanos” e 
“participação política”.  A pesquisa encontra-se em fase exploratória (observação não participante) e apresenta algumas constatações como 
resultados parciais: a comunidade da Cidade dos Meninos não pode exercer o direito à cidade, pois não é objeto de políticas públicas inclusivas e 
que viabilizem o acesso em plenitude a direitos sociais; a comunidade não participa dos processos de decisão pelo poder público a respeito do 
que fazer com a área contaminada e a respeito das remoções; a comunidade não é objeto de políticas públicas capazes de possibilitar o 
desenvolvimento urbano da área a partir daquilo que ela entende como sua cidade; a resistência às pressões do poder público, visando à 
desocupação da área, é uma atitude que não objetiva simplesmente o reconhecimento do direito de ali viver, mas também de construir a cidade a 
partir dos seus mais íntimos desejos. Como conclusões, consideramos que a pesquisa empírica inicialmente projetada encontra-se em 
desenvolvimento satisfatório e já proporciona uma relevante análise teórica do objeto de investigação.
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