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RESUMO

Este projeto de pesquisa visa a contribuição dos estudos, no município de Cláudio/MG, em relação à juventude e o direito à cidade, partindo da análise do Fórum da Juventude

realizado em 2015.É necessário entender os conflitos, as necessidades que envolvem esta etapa da vida. Compreender que a juventude não é só uma fase, mas uma trajetória

social e histórica, que carrega marcas e trejeitos daquele lugar concreto onde ele está inserido, isto é, a cidade onde ele vivem e convivem com os seus. O direito à cidade então,

vem como objeto de formação dos sujeitos. E a conquista/oferta deste direito é um desafio da sociedade moderna, que também se mostra presente no município. Dar aos jovens

a possibilidade de recriarem uma sociedade a partir de suas concepções se faz necessário e oportuno. Através da análise do documento do Fórum da Juventude e de artigos da

temática, uma base teórica está se formando, assim relacionando com o entendimento prático que se busca. A pesquisa se mostra pertinente à realidade mostrada no Fórum. A

pesquisa usa de duas frentes de perscrutação: a primeira, uma análise do processo de realização do Fórum da Juventude, tendo como objeto de pesquisa o documento síntese

do evento. Já como segunda frente de pesquisa, e objeto espe o entendimento da experiência de gestão pública no município.

Reuniões com os participantes da iniciativa e entrevistas com pessoas ligadas à assistência social do município já possibilitam compreender as políticas sociais para a juventude

e identificar que na cidade, apesar de existir alguns poucos projetos que envolvam os jovens, há falta de uma efetiva assistência a esse público. Nesse sentido, observa-se um

entendimento sobre a juventude, baseada na perspectiva geracional e associada a uma fase de problemas.
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