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RESUMO

O Projeto de Extensão Juventude e o Direito à Cidade constitui um processo de capacitação dos agentes sociais e conselheiros municipais envolvidos com a temática cidade e

juventude. O termo juventude possui vários sentidos: se refere ao período de transitoriedade, do que ainda não chegou a ser; é também tempo de curtição, de liberdade, de

experiências e descobertas, de prazer, de expressão de comportamentos exóticos, tempo de se permitir. O direito à cidade constitui uma utopia política para se pensar  cidades

diferentes das atuais, que apresentam espacialmente as desigualdades sociais contemporâneas. A Lei Federal 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, regulamentou o

processo democrático de ordenamento do uso e ocupação do solo dos municípios. O projeto vai explorar a complementaridade desses conceitos. A capacitação será organizada

de forma dialógica, com apresentação de referenciais conceituais e metodológicos que possam auxiliar as reflexões e o planejamento das ações locais. O processo vai estimular

a realização de estudos autônomos, a partir de estudos dirigidos articulados a seminários para discussão e apropriação crítica de conceitos. Até o momento, aconteceram

reuniões para capacitação da equipe do projeto e definição de estratégias para continuidade das ações do projeto. Houve um encontro inicial com os agentes locais para

apresentação do projeto e sensibilização dos participantes para a capacitação. A partir daí, um material vem sendo preparado para ser disponibilizado, sobretudo sob a forma de

estudos dirigidos. O projeto de extensão, como ação “extramuros”, causa no aluno um enorme impacto, porque ele passa a enxergar além da sala de aula, surgem novos

horizontes, conhecimentos e experiências.  O projeto é uma ponte entre e a comunidade e a Universidade, ocorrendo assim uma troca de saberes e experimentações.
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