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RESUMO

A pesquisa apresenta uma discussão sobre a temática juventude e o direito à cidade, a partir da implementação das respectivas políticas públicas. A juventude, em sua

singularidade, e a cidade, em sua complexidade, apresentam-se como desafios contemporâneos, cujas políticas públicas demandam revisitar conceitos e práticas. O projeto

busca compreender o processo de realização do Fórum da Juventude, em Cláudio/MG, no ano de 2015, pela rede intersetorial de políticas sociais do município, aqui denominada

Rede, quando os jovens participantes tiveram a oportunidade de expressar sobre a cidade, a partir de duas questões estruturadoras: Juventude de Cláudio: o quê o Município

pode lhe oferecer? e Juventude de Cláudio: o que você pode oferecer? O Fórum foi realizado como estratégia de aproximação com as juventudes locais envolvidas com atos

infracionais ocorridos no município, considerando a divergência das possíveis intervenções públicas que oscilavam entre ações punitivas em defesa da ordem ou o investimento

em ações preventivas. A Rede, frente ao desafio de pensar sobre a questão da violência local e ainda sensível à recente experiência da revisão do Plano Diretor Participativo de

Cláudio (2015), percebe a necessidade de identificar os anseios dos jovens em relação a sua própria cidade, como lócus de sociabilidade e de vínculos. Uma ação para e com os

protagonistas jovens. A hipótese que norteia a pesquisa é que a apropriação da cidade pelos jovens constitui um dos elementos estruturantes de suas identidades, além de

contribuir para o pleno exercício da cidadania. Os primeiros estudos sobre a juventude tinham como foco uma perspectiva funcional de integração social do jovem a partir dos

processos de socialização. Nas décadas de 1940 e 1950, o conceito de geração “articula o tempo cronológico ao tempo de vida e à transmissão de valores”, sendo que cada

estágio da vida tem determinadas regras a serem seguidas dentro de papéis sociais específicos, tais como: a criança, o adulto e o velho. Os estudos sobre a juventude, no Brasil,

surgem no contexto das cidades industriais, urbanas e desiguais, nos anos de 1960 e 1970. Estudos sociológicos sobre os jovens trabalhadores que sustentavam suas famílias e

pesquisas sobre a juventude estudantil de classe média, cujo tempo livre promovia sua participação em movimentos sociais constituíram as primeiras abordagens no Brasil. Nos

anos de 1980 e 1990, as pesquisas sobre a juventude no Brasil se diversificaram bastante segundo os aspectos teórico-metodológicos, destacando-se os estudos culturais com

ênfase nas subculturas juvenis, no mundo do trabalho, na educação e no fenômeno da violência. Com intervenção da UNESCO, no final da década de 1990, a juventude passa a

ser pensada numa perspectiva de cidadania e protagonismo social, sobretudo para o enfrentamento do fenômeno da violência. Além disso, novas abordagens que privilegiam a

pluralidade das manifestações jovens se posicionam criticamente frente às perspectivas tradicionais, incorporando dimensões como raça-etnia, gênero e sexualidade e buscando

metodologias explicativas desses fenômenos. Atualmente, busca-se compreender o jovem como sujeito social considerando a idade de vida como desenvolvimento, não apenas

natural, mas social e histórico, mas também como um processo mais amplo de constituição de sujeitos, que tem um momento determinado. Assim, pode-se falar em juventudes.

Em relação à cidade, o desafio é recuperar seu sentido lefebvreano de direito, como plataforma política e filosófica de pensar a cidade como espaço de atuação do homem na

produção social do espaço. Dessa forma, a noção de direito à cidade pode ser pensada sob dois enfoques: em termos legais, o direito à cidade se justifica na perspectiva da

função social da propriedade e, em segundo, um debate teórico que possibilita a compreensão do direito à cidade como direito social e cidadania. As análises iniciais evidenciam

uma fragilidade no processo de participação democrática dos jovens no âmbito da cidade, haja vista a expressiva resposta “nada” ao questionamento “o que você pode

oferecer?”, revelando não só o desconhecimento, mas sobretudo, a possibilidade do jovem se ver como parte da própria cidade.
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