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RESUMO: Este resumo estabelece um panorama sócio histórico do conflito fundiário da Cidade dos 
Meninos, comunidade que surgiu na década de 1940 no município de Duque de Caxias, Rio de 
Janeiro, sistematizando os pressupostos teóricos que legitimam discursivamente as práticas cidadãs, 
que são capazes de direcionar um movimento de autolegitimação e produção de novos direitos 
urbanos de cidadania. O recorte na história de surgimento e ocupação do local, desde a criação do 
abrigo Cristo Redentor, até a construção da fábrica de HCH (hexaclorociclohexano) e o encerramento 
de suas atividades, denuncia o surgimento de um passivo socioambiental sem precedentes na história 
do Estado. Atualmente a comunidade encontra-se alijada de qualquer tipo de prestação estatal e aberta 
a constantes novas ocupações, sendo um exemplo da dinâmica da luta por direitos humanos no Brasil. 
O conflito socioambiental é travado em uma área categoricamente de expansão urbana, que se revela 
de extremo interesse imobiliário, capaz de pôr em evidência a necessidade de desocupação do local 
para atendimento de interesses do capital. Objetivando compreender inquietações, queixas e 
reivindicações dos moradores do local, com a análise dos processos de participação cidadã direta na 
dinâmica de luta por direitos, abordando categorias como “cidadania ampliada”, “emancipação 
humana” e  modelo “estadocêntrico” de normatização e legitimação de ações, a pesquisa buscará no 
campo, através de observação não participante, identificar os novos direitos urbanos de cidadania que 
surgem naquela dinâmica de luta por direitos humanos. Em termos de resultados preliminares, se 
pôde compreender com a leitura de documentos e notícias divulgadas, que as famílias que vivem na 
Cidade dos Meninos desde a sua fundação e as que recentemente ocuparam o local sofrem todo tipo 
de pressão dos poderes públicos local, regional e federal, sendo objeto de cotidianas operações de 
desocupação forçada. Com a pesquisa de campo, que se encontra em fase inicial, pretende-se 
responder as seguintes indagações: (i) Os sujeitos da Cidade dos Meninos desenvolveram algum nível 
de organização política, ainda assim seria possível dar continuidade ao processo de resistência pela 
ocupação, de forma a viabilizar a construção do bairro de acordo com os modos de ser, fazer e viver 
daquela comunidade? (ii) Para tanto, quais seriam suas queixas e exigências? (iii) O projeto de 
desocupação da área pelo poder público, que se opõe ao aparente interesse de luta por direitos por 
parte dos moradores, visa atingir quais objetivos primários e secundários? (iv) Como se dá o processo 
de criação de novos direitos a partir das práticas cidadãs? A característica empírica da pesquisa, com 
seu viés social, lhe atribui determinado grau de ineditismo. O tema é relevante a partir da consciência 
de que a evolução do conhecimento da categoria do direito à cidade é extremamente importante para 
a organização da sociedade, na implementação de práticas cidadãs capazes de criar um ambiente de 
participação democrática e de construção coletiva do que efetivamente pode ser a cidade. Em termos 
metodológicos, a pesquisa é interdisciplinar e tem natureza qualitativa, assume um perfil jurídico-
sociológico e tem por característica a busca por pesquisa empírica. 
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