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RESUMO  

As cidades são importantes enquanto lugar de vida. E no Brasil, as realidades urbanas são 

desiguais e as condições de vida não são equânimes nas mesmas. Para uma parcela dos seus 

habitantes, cenários de carências como deficiências nos serviços públicos, infraestrutura 

urbana insuficiente e precária, oportunidades de trabalho, cultura, esporte e lazer limitadas. As 

desigualdades socioeconômicas e espaciais marcam seu cotidiano e diminuem as 

possibilidades de desfrutar dos bens e fluxos existentes na cidade. Nesse meio, as juventudes 

brasileiras são múltiplas, e é a partir dessa pluralidade que elas vêem sendo compreendidas, 

uma vez que os jovens demonstram formas singulares de ser e viver a sua condição juvenil. 

Os jovens urbanos se apresentam como atores sociais com diferentes práticas sociais 

vivenciadas nos múltiplos lugares da cidade e, construídas a partir do lugar social que 

ocupam. São esses escapes e manejos, que essa pesquisa aborda. Entendemos que as referidas 

sociabilidades são mediadoras no uso, acesso e consumo do espaço urbano para os jovens 

inseridos nas periferias de baixa renda. Nesse sentido, o presente trabalho é uma pesquisa 

exploratória qualiquantitativa que aborda o referido fenômeno no contexto da zona de 

planejamento do Maracanã, que é considerada uma área inserida na periferia de baixa renda 

da cidade de Montes Claros/MG. Montes Claros é um munícipio polo regional que possui 

bens, serviços e fluxos acessados pela sua população e pelos munícipios do seu entorno. O 

objetivo geral da pesquisa foi analisar as trajetórias, os usos, acesso e usufruto do espaço 

urbano pelas juventudes de 15 a 29 anos. Sendo assim, foram utilizados, além da entrevista 

semi-estruturada, recursos geotecnológicos para a construção de mapas temáticos elaborados 

a partir do software Arc GIS versão 10.1. Com auxílio da referida tecnologia, identificamos a 

distribuição etária, a renda e visualizamos os equipamentos urbanos e espaços acessados por 

parte dessa juventude da cidade, residente na área supramencionada.  Ressaltamos que, em 

cada tempo e lugar, os jovens são únicos e singulares, com especificidades e experiências 

construídas a partir dos espaços, tempo e contextos em que vivem. Concluímos que, a cidade, 

com suas potencialidades e limites é um direito de todos que nela vivem. Nesse sentido, 

reafirmamos a importância de reconhecer as singularidades de seus habitantes, mas 

questionando as condições objetivas do meio social no qual estes estão inseridos. As falas dos 

jovens entrevistados expressam um cotidiano marcado por carências e insuficiências de 

equipamentos urbanos, espaços e serviços públicos, fato que vulnerabiliza as condições de 

vida, mas que também nos aponta surpresas em relação aos percursos desses atores pela 

cidade de Montes Claros. Eles não possuem um cotidiano restrito apenas às alternativas 

ofertadas em seus bairros, mas se inserem também em outros espaços da cidade, tanto 

públicos quanto privados, possuem uma rede de relações sociais estabelecidas em diferentes 

pontos e usufruem dos seus bens materiais e simbólicos para variadas atividades da vida 

cotidiana. E os diferentes grupos juvenis nos quais estão engajados, organizados em torno de 

denominações diversas, são significativos como alternativas de participação que os insere em 

diferentes contextos de vida na cidade e lhes possibilitam visibilidade, mobilidade e interação. 

No contexto social de vulnerabilidade em que estão inseridos, os grupos são uma forma de 

participação que os tem atraído. 

 

Palavras-chave: Juventudes urbanas; Espaço urbano; Práticas sociais. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The cities are important as a place of life. And in the Brazil, the urban realities are uneven and 

the living conditions are not equitable in them. For a portion of its inhabitants needs scenarios 

as deficiencies in the public services, insufficient and poor urban infrastructure, job 

opportunities, culture, sport and leisure limited. The socioeconomic and spatial inequalities 

mark their daily lives and decrease the possibilities to enjoy the goods and existing flows in 

the city.  In between, Brazilian youths are multiple, and it is from this plurality that they have 

being understood, since the young people have unique ways of being and living their youthful 

condition. The urban youth present themselves as social actors with different social practices 

experienced in the multiple places in the city and built from the social position they occupy. 

These are leaks and managements, this research approaches. We understand that such 

sociability are mediators in the use, access and consumption of the urban space for young 

people inserted in low-income suburbs. In this sense, this study is a qualitative-quantitative 

exploratory research that addresses the phenomenon referred to in the context of the Maracana 

Neighborhood planning area, which is considered an inserted area on the outskirts of low-

income city of Montes Claros, Minas Gerais State. Montes Claros is a regional center city that 

has goods, services and flows accessed by its population and the municipalities of its 

surroundings. The overall objective of the research was to analyze the trajectories, uses, 

access and enjoyment of the urban space for youths from 15 to 29 years. Thus, they were used 

in addition to the semi-structured interview, geotechnological funds for the construction of 

thematic maps produced from the Arc GIS version 10.1 software. With the help of this 

technology, we identified the age distribution, the income and visualize the equipment and 

urban spaces accessed by that city youth, residing in the above area. We stress that in every 

time and place, young people are unique and singular, with specificities and experiences built 

from space, time and contexts in which they live. We conclude that, the city, with its potential 

and limits is a right for all who live in it. In this regard, we reaffirm the importance of 

recognizing the uniqueness of its inhabitants, but questioning the objective conditions of the 

social environment in which they are inserted. The words of the young people interviewed 

express a life marked by shortages and urban equipment shortcomings, spaces and public 

services, a fact that makes vulnerable the living conditions, but also in points surprises 

regarding the trajectory of these actors by the city of Montes Claros. They do not have a 

restricted everyday just to alternatives offered in their neighborhoods, but also add in other 

areas of the city, both public and private, have a network of social relations at different points 

and enjoy their material and symbolic goods for various activities of everyday life. And the 

different youth groups in which they are engaged, organized around different names, they are 

significant as alternatives of participation that inserts them into different contexts of life in the 

city and enable them visibility, mobility and interaction. In the social context of vulnerability 

in which they live, the groups are a form of participation that has attracted them. 

 

Keywords: Urban Youth; Urban space; Social practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os debates sobre juventudes no Brasil são diversificados. São reflexões que 

apresentam diferentes percepções sobre esses sujeitos, principalmente no que tange a suas 

práticas na sociedade contemporânea. Percebe-se que as “juventudes” surgem como objeto de 

discussões e tema de reflexão. 

As faces da juventude no Brasil são marcadas pela heterogeneidade de seus 

contextos de vida. Em cada tempo e lugar, os jovens são únicos e singulares, com 

especificidades e experiências construídas a partir dos espaços, tempo e contextos em que 

vivem. Essas diferentes realidades demonstram a multiplicidade e singularidade das 

juventudes brasileiras, uma vez que esses sujeitos sociais apresentam trajetórias e percursos 

de vida distintos.  

Desse modo, entendemos a necessidade de construir reflexões sobre os jovens e 

suas demandas, não de forma isolada, mas ponderando o contexto em que estes estão 

inseridos. Consideramos que, no cenário urbano, muitas das práticas sociais juvenis refletem 

outras possibilidades e perspectivas de vida diferentes das encontradas no seu meio social. Os 

jovens urbanos se apresentam como atores sociais com formas singulares de sociabilidades, 

visibilidade e reconhecimento que lhes permitem ser construtores da própria história de vida 

na sociedade e nos lugares em que se encontram inseridos. 

Nesta pesquisa,empregamos o termo juventudes no plural, um termo utilizado 

para se referir à categoria juventude - uma vez que o mesmo abrange a heterogeneidade do 

contexto social dos jovens e de suas vivências. Historicamente, as aventuras e respostas 

plurais das juventudes às situações e conjuntura que vivenciam tornaram-se campo de 

pesquisa. Autores como Abramo (1994), Carrano (1999), Dayrell & Gomes (2007), Dayrell 

(2005), Groppo (2000), Levi e Schmitt (1996), dentre outros que pesquisam juventudes no 

contexto brasileiro, analisam que as juventudes apresentam diversos componentes 

socioeconômicos, históricos, culturais, políticos e diferentes características em cada época. 

Elas são distintas e marcadas pelas experiências vivenciadas em cada espaço.  

No Brasil, as realidades urbanas das juventudes são desiguais, uma vez que as 

oportunidades socioeconômicas e o acesso à cultura, infraestrutura urbana, educação, saúde e 

trabalho não são as mesmas nas cidades brasileiras. Para uma parcela dos habitantes da 

cidade, cenários de pobreza, exclusão social, violência e precariedades marcam seu cotidiano 

e diminuem as suas possibilidades de desfrutar dos bens e fluxos existentes. As escolhas dessa 
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população se limitam às poucas opções restringidas pelo lugar social que ocupam e pelas 

condições precárias de vida - assim sendo, ou a população se acomoda com tal realidade ou 

constrói estratégias de resistência cotidiana perante tal contexto. 

Sabemos que a cidade se tornou importante enquanto lugar de vida de grande 

parte das pessoas no mundo. Porém, viver nas periferias e favelas, principalmente das grandes 

cidades, é conviver com vulnerabilidades variadas, equipamentos públicos insuficientes, 

oportunidades de trabalho, cultura, esporte e lazer limitadas – e muitas vezes os jovens desse 

meio são atraídos pelas possibilidades vislumbradas através da inserção no mundo do crime, 

sobretudo o tráfico de drogas. 

Nesse contexto, marcado por desigualdades e contradições que condicionam a 

vivência plena do direito às oportunidades da cidade, as juventudes convivem com diferentes 

vulnerabilidades que permeiam a vida, mas também demonstram variadas práticassociais, 

sociabilidades e expressões. As pesquisas científicas nos apontam que os atores juvenis, 

apesar das interdições, têm ocupado os espaços públicos e privados com suas diferentes redes 

de sociabilidades. 

Percebemos que muitas das práticas e manifestações dos jovens são construídas 

nos múltiplos lugares da cidade, em espaços físicos e simbólicos, e que elas dão voz e 

visibilidade às questões das juventudes. Os autores apontam que na vivência do lazer, na 

atuação em práticas sociais distintas, seja em variados grupos ou mesmo sozinhos, os jovens 

se afirmam, estabelecem laços, vivenciam a juventude e adquirem visibilidade. O espaço 

urbano é também um dos meios para suas aparições e ação. Nele, os jovens redesenham a 

cidade com suas práticas e mobilidade pelas instâncias que a compõem. Eles vivem um 

processo de aprendizagem e conquista nesse espaço. Viver na cidade implica em aprendizado 

contínuo com, na e a partir da cidade (CARRANO, 1999; CASTRO, 2004; DAYREL, 2001; 

DAYRELL & CARRANO, 2003). 

As aventuras e respostas plurais das juventudes às situações que vivenciam 

tornaram-se campo de pesquisa no decorrer do tempo. Abramo (1994) ressaltou que até a 

década de 1970, os jovens de classe média eram a referência de juventude. Porém, a partir da 

década de 1980 - e décadas seguintes - a categoria passou a ser composta também pelos 

jovens de setores populares, que surgem e ganham expressividade no contexto urbano.  

Posteriormente, foram surgindo estudos de juventudes centrados nos múltiplos 

espaços de sociabilidades e lazer, nos quais foram reconhecidos como esferas educativas e 

pedagógicas. Alguns autores dão destaque às práticas juvenis na cidade a partir de uma 
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cultura juvenil focada na música e em grupos de estilos, seus códigos, vestimentas e símbolos, 

enquanto que outros evidenciam as condições de vida juvenil no espaço urbano, suas 

trajetórias e seus múltiplos cenários.  

O cenário de fundo para as referidas discussões é o meio urbano com suas 

possibilidades e contrastes. Na visão de Dayrell (2001) a visibilidade social dada à juventude 

de classe média nos anos anteriores continuou a se expandir também em outros segmentos 

juvenis. Para Abramo (2005) as práticas sociais diversas, principalmente de grupos juvenis de 

camadas populares, deram voz e visibilidade às suas questões e à juventude urbana pobre. 

Vale destacar que os jovens habitantes das periferias de menor renda têm o seu 

cotidiano marcado pelas impossibilidades de sua condição social. Eles possuem acesso 

restrito aos serviços e bens oferecidos pela cidade, às suas oportunidades de educação, 

cultura, saúde, lazer e esporte - que são diferenciadas e escassas. Nas periferias urbanas, o 

cotidiano de parte de seus habitantes é demarcado, muitas vezes, pela falta de perspectiva de 

um futuro promissor. Sendo assim, as experiências que essas juventudes fazem no/com o 

espaço urbano são singulares.  

Viver na periferia é muitas vezes habitar em áreas desvalorizadas e com 

deficiências que comprometem as condições de uma vida digna, bem como o acesso e 

usufruto pleno dos bens proporcionados pela vida na cidade. Diante disso, percebemos a 

importância de conhecer as trajetórias singulares vividas pelos jovens mencionados no 

contexto do espaço urbano. Apesar das limitações e segregações existentes nesse meio, os 

territórios juvenis envolvem maneiras alternativas de inserção, reconhecimento e identificação 

no contexto das cidades. São vias possíveis de participação e escape em meio a outros espaços 

institucionalizados que não os reconhecem. 

 Entendemos que os jovens demonstram formas singulares de ser e viver a sua 

condição juvenil a partir das especificidades do seu espaço social, e assim buscam construir 

significados diferenciados em cada conjuntura, através dos elementos que encontram e das 

experiências cotidianas que vivenciam. As juventudes brasileiras são múltiplas, e é a partir 

dessa pluralidade que elas vêm sendo compreendidas. Busca-se, então, definir o que as 

caracterizam como categoria social, e revelar as múltiplas expressões e vivências que lhes 

possibilitam criar espaços próprios com os símbolos, diferentes estilos, práticas e redes de 

sociabilidades. 

Na análise da juventude contemporânea, romper com qualquer noção 

preconcebida a respeito dessa população torna-se uma condição para compreendê-la. Não 
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existe uma única juventude, mas sim, uma multiplicidade de jovens que, enquanto sujeitos 

sociais inseridos em diferentes contextos socioculturais, a experimentam.  

Algumas linhas de estudos exibem os jovens, sobretudo os das periferias urbanas, 

como sujeitos sociais que redesenham suas vidas e lugares e vão à conquista das cidades da 

qual fazem parte. Suas ações estão expressas nas músicas, nos distintos grupos, no lazer, na 

cultura, no esporte, na religião, nos seus corpos, nos muros e becos das cidades. Essas 

abordagens possuem perspectivas heterogêneas. Neste sentido, buscando compreender e 

apreender a relação entre juventude e espaço urbano, serão apresentadas, nesta dissertação, 

diferentes perspectivas, recortes e orientações teórico-metodológicas, visto que notamos uma 

diversidade de campo de estudos que não segue um percurso contínuo. 

Considerando as multiplicidades das juventudes brasileiras e os seus diversos 

contextos de vida, em que sobressaem os circuitos de sociabilidades e os percursos realizados 

nas cidades, são reforçadas as indagações acerca das tramas das suas vidas no cotidiano 

citadino, sobretudo as realizadas pelas juventudes urbanas de baixa renda. Conforme Castro 

(2004), Cassab (2009), Dayrell (2001), Magalhães (2008) e Nascimento (2005), as diferentes 

ações das juventudes no espaço urbano são significativas, visto que ampliam suas 

experiências, a circulação e experimentação do tecido urbano.  

Sendo assim, tendo produzido as referidas discussões no contexto brasileiro, 

sobretudo acerca das juventudes habitantes das periferias e favelas dos grandes centros 

urbanos, pretendemos compreender como se dá esse fenômeno no contexto de bairros 

consolidados
1
 na periferia de baixa renda na cidade de cidade de Montes Claros – MG. 

Entendemos que as diferentes práticas sociais das juventudes são mediadoras no uso, acesso e 

consumo no espaço urbano, uma vez que lhes permitem reconhecimento e vivência da 

condição juvenil. São ainda formas possíveis de visibilidade e circulação nas diversas 

instâncias da sociedade.   

Montes Claros é um munícipio localizado no norte de Minas Gerais, considerado 

como uma cidade média e polo regional, visto que abriga e oferece serviços, instituições, 

atividades e equipamentos diversificados que outros municípios do entorno não possuem. 

Sendo assim, a cidade atrai pessoas de outros municípios. No entanto, além das possibilidades 

que apresenta para seus habitantes e para a região, é também atingida por problemas sociais 

que afetam diretamente as condições de vida, como desemprego, violência, periferização, 

                                                           
1
 Consideramos como bairros consolidados aqueles que possuem uma infraestrutura urbana completa ou parte 

dela e que oferecem e proporcionam condições mínimas para suprir as demandas essenciais da vida urbana. 
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desigualdade social, segregação, pobreza, dentre outros. Esse quadro acarreta em 

circunstâncias de vulnerabilidades sociais.  

A cidade de Montes Claros, por concentrar variadas atividades e serviços, torna-se 

um atrativo também para investimentos no seu potencial local e regional. Esse cenário 

contribui para aumentar o fluxo de pessoas que migram para acessar seus bens materiais e 

simbólicos. Portanto, a cidade cresce em termos demográficos, o que favorece a concentração 

de pessoas de várias faixas etárias, inclusive de jovens em busca de melhores perspectivas de 

vida.  

Nesse sentido, justificam-se elaborar questionamentos referentes à vida das 

pessoas, suas escolhas e trajetórias de vida frente às mudanças em curso no bojo das cidades 

contemporâneas. As possibilidades e contrastes apresentados na cidade supramencionada são 

também situações paradoxais que persistem em outros centros urbanos e abrangem seus 

habitantes - inclusive as juventudes. 

Conforme o censo do IBGE realizado em 2010, da população total da cidade de 

Montes Claros o grupo populacional composto por jovens demonstrava-se expressivo, com 

uma quantidade de 101.116 sujeitos na faixa etária de 15 a 29 anos. Essa presença juvenil 

demanda análises sobre suas trajetórias e especificidades, além de uma atenção especial do 

poder público no tocante às ações e políticas voltadas para esse público. 

Tendo em vista as discussões e pesquisas acadêmicas existentes no contexto 

brasileiro acerca das juventudes e seus percursos e tramas nas cidades, é importante levantar 

questionamentos acerca desses sujeitos no município de Montes Claros. O panorama de 

crescimento que a referida cidade vivencia em vários campos provoca indagações sobre o 

acesso de seus habitantes aos bens materiais e simbólicos que essa conjuntura propicia. Por 

outro lado, a existência de poucos trabalhos acadêmicos que abordam reflexões e análises 

sobre jovens na referida cidade justifica a realização desta pesquisa.  

Partindo de tais premissas e dos resultados das pesquisas já realizadas sobre as 

juventudes brasileiras de camadas populares, entendemos que as práticas sociais juvenis 

podem contribuir com o desenvolvimento desses sujeitos na medida em que lhes possibilitam 

circular pela cidade e sair da invisibilidade. Partindo desse pressuposto e das referidas 

reflexões, buscaremos compreender tais práticas como uma oportunidade de inclusão, 

reconhecimento e de interação que inserem as juventudes em diferentes contextos no bojo da 

referida cidade.  
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Dessa maneira, foi realizada uma pesquisa exploratória, que teve como categoria 

de análise principal ‘as juventudes das regiões periféricas com menor renda e suas práticas 

sociais no contexto de bairros consolidados’. Algumas variáveis são consideradas como 

dependentes, sendo elas: espaço urbano, juventudes e práticas sociais
2
.  

Tal discussão é relevante, uma vez que, no contexto das cidades contemporâneas, 

se concentram cada vez mais sujeitos que coexistem com situações de vida que misturam 

territórios de esperança com situações de desesperança e incertezas. Sem dúvida, alguns 

problemas sociais se aprofundam e pessoas vivem em situação de exclusão e invisibilidade; 

entretanto, estas mesmas pessoas constroem mecanismos de ação e reação diante das 

experiências da vida citadina. 

Refletimos, ao longo do processo de investigação científica, sobre os percursos 

experimentados pelas juventudes da periferia de baixa renda em Montes Claros; em como elas 

usam e usufruem dos seus espaços públicos e privados; sobre os equipamentos urbanos e 

serviços acessados; suas práticas sociais e experiências perante as possibilidades, desafios, 

adversidades e incertezas nesse espaço urbano. Até que ponto essa mobilidade é uma forma 

de sair da invisibilidade de lugares relegados às precariedades do não acesso, condições de 

vida limitadas e possibilidades restritas?  

Sendo assim, procurou-se investigar como se dão os usos e os acessos ao espaço 

urbano por parte dos jovens, o usufruto da infraestrutura urbana, dos equipamentos públicos, 

privados e bens materiais conhecidos (frequentados e utilizados), e quais as práticas e 

atividades que a vida na cidade lhes propicia. Pressupomos que o acesso e a apropriação do 

espaço urbano podem ocorrer, sobretudo, pela circulação nos variados espaços públicos e 

privados que compõem as cidades, uma vez que é através dessa mobilidade que percebemos a 

existência de determinados coletivos sociais e instâncias que compõem o panorama citadino. 

Diante disso, a presente dissertação possui como objetivo geral analisar as 

trajetórias, os usos, acesso e usufruto do espaço urbano pelas juventudes de 15 a 29 anos que 

habitam a periferia urbana de baixa renda na cidade de Montes Claros. Ressaltamos que os 

objetivos específicos foram: mapear a distribuição dos jovens na cidade de Montes Claros, 

                                                           
2
A categoria ‘práticas sociais’ entendida nesta pesquisa foi construída a partir do conceito da tese de Nascimento 

(2005). São diversas atividades realizadas pelos jovens no seu cotidiano no campo social, cultural, econômico, 

político, religioso, de lazer, esporte,da escola e da família, que são vivenciadas em grupos dos quais eles 

participam ou individualmente.  

Conforme a autora, a finalidade de conhecer essas práticas na sua pesquisa era mostrar novas formas de 

participação social, politica e econômica que são reveladoras das potencialidades e dificuldades vivenciadas por 

uma parcela de jovens que residem na periferia de Porto Alegre/RS. Se tais práticas forem reconhecidas, podem 

facilitar a ascensão dos jovens a um status de direito e cidadania, sendo que o seu desconhecimento pode gerar 

cerceamento de atitudes e expressões. 
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analisar a relação entre a distribuição dos jovens e a renda domiciliar e o envolvimento e 

acesso do jovem ao espaço urbano de Montes Claros. 

Para atingir os objetivos propostos foram adotadas etapas e procedimentos 

metodológicos seguidos rigorosamente. As etapas estão descritas em um tópico à parte, 

denominado como “Procedimentos Metodológicos”, no qual foram expostos os passos 

previamente estabelecidos para atingir os objetivos propostos e as metodologias utilizadas 

para a confiabilidade e veracidade dos resultados obtidos. A presente pesquisa está estruturada 

em três capítulos, acrescentada de considerações finais.  

O primeiro capítulo contempla o referencial teórico que aborda a discussão e 

teorias sobre juventudes que fundamentaram o trabalho. Discorremos sobre os múltiplos 

olhares acerca das definições de juventudes e, em seguida, pontuamos suas trajetórias no 

espaço urbano contemporâneo. Para tanto, ponderamos, sobretudo, sobre as práticas, 

expressões e manifestações das juventudes pobres em diferentes cidades, e como isso 

contribuiu para a vivência de sua condição juvenil, com suas questões e experiências 

específicas a partir do lugar social que ocupam.  

O segundo capítulo versa sobre a caracterização de Montes Claros, a cidade de 

interesse da presente pesquisa. Apresentaremos os principais aspectos socioeconômicos que a 

diferenciam no contexto regional. Além disso, foi realizada uma análise espacial de dados 

populacionais intraurbanos dos jovens de 15 a 29 anos. Elaboramos mapas temáticos com 

informações espacializadas acerca da juventude de Montes Claros. A elaboração de mapas - 

por meio de recursos geotecnológicos - e a utilização de dados secundários foram importantes 

para fundamentar a referida discussão e para a visualização e localização da temática 

abordada. 

No terceiro capítulo, serão analisados os dados coletados no campo com os 

sujeitos-alvo da pesquisa. Serão discutidos os dados levantados e mapeados acerca do meio 

onde os jovens residem e do espaço urbano frequentado e por eles usufruído. 

Por fim, serão feitas as considerações acerca das trajetórias juvenis em Montes 

Claros, sendo retomados os principais pontos da pesquisa para tecer proposições e reflexões 

sobre juventudes de baixa renda e espaço urbano. 

Diante do exposto, acreditamos que esta pesquisa trará contribuições teóricas de 

forma a despertar um novo olhar e uma reflexão acerca das juventudes e suas práticas na 

cidade. Porém, a discussão não se extenua nesta dissertação, podendo ser esta apenas uma 
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contribuição para levantar futuras discussões sobre as singularidades dos percursos das 

juventudes em Montes Claros.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Paraa consecução dos objetivos propostos nesta dissertação foram utilizados no 

processo de investigação científica instrumentos da metodologia qualiquantitativa. A pesquisa 

possui caráter exploratório, uma vez que segundo Gil (2008, p. 27), tem como “[...] finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” Salienta-se, 

assim, que esta pesquisa possibilitará uma análise aproximada ou visão geral da temática 

investigada, contribuindo para esclarecimentos acerca da problemática levantada e estudos 

futuros. A presente pesquisa contou as etapas visualizadas através do fluxograma, e descritas 

posteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de mapas 

temáticos a partir de 

recursos geotecnológicos 

Seleção do setor de 

planejamento e 

loteamentos para pesquisa 

de campo 

Pesquisa com 

moradores dos bairros, 

observação in loco e 

visitas a instituições 

públicas e privadas 

Levantamento dos 

grupos juvenis de 

qualquer denominação 

Seleção dos 

participantes para 

entrevistas 

Construção do 

referencial teórico  

 Identificar 

distribuição etária 

e traçar o perfil 

geral 

 

Escolha e visita aos 

grupos para conhecer o 

perfil 

Entrevistas 

semiestrutur

adas 

Compilação, 

categorização, análise e 

interpretação dos dados 

Aplicação de 

questionário 

socioeconômico 

Espacialização de 

equipamentos urbanos e 

da área de análise através 

de recurso geotecnológico 
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O primeiro passo do processo de pesquisa foi a construção do referencial teórico, 

com levantamento, leitura e revisão bibliográfica de livros, artigos, teses, dissertações, dados 

estatísticos e estudos em geral de autores que fazem uma reflexão sobre a temática em 

questão. Foram utilizados autores como Castro (2004), Cassab (2009), Dayrell (2001), 

Lefebvre (2001), Leite (2011), Leite e Pereira (2008), e Carlos (1994), que deram uma 

orientação teórica e contribuíram para a fundamentação desta dissertação - uma vez que, 

mesmo sendo uma pesquisa exploratória, reafirma a importância do levantamento de outras 

pesquisas que investigaram certos aspectos semelhantes aos da pesquisa proposta.  

O conhecimento prévio das conclusões desses autores acerca da temática 

mencionada foi fundamental. Em relação às juventudes, foram utilizados autores brasileiros, 

como Castro (2004), Cassab (2009), Dayrell (2001), Magalhães (2008) e Nascimento (2005), 

que discutem sobre juventudes e analisam como se dá a ação e a experiência desses sujeitos 

em contextos diversos, especialmente as trajetórias dos jovens pobres da periferia.  

Considerando a importância, nesta pesquisa, de conhecer e mapear o espaço 

urbano no qual os jovens pesquisados vivem - onde estão concentrados, como eles estão 

distribuídos e em quais áreas da cidade eles vivenciam esse momento da vida -, inseriu-se a 

utilização das geotecnologias no estudo das juventudes como ferramenta com a qual é 

possível visualizar o contexto social onde os sujeitos estão inseridos. 

Em relação à cidade e às geotecnologias foram utilizados, sobretudo, os autores 

Leite (2006) e Pereira (2007), que desenvolveram pesquisas acerca de Montes Claros e 

utilizaram o conjunto de tecnologias conhecidas como geotecnologias no processo de 

investigação científica. Essas tecnologias têm sido muitas utilizadas no estudo urbano e na 

realização de análises espaciais. Elas possibilitam construir uma visão espacializada dos 

dados referentes a um território, sendo possível ao pesquisador realizar simulações sobre 

variados temas com a exibição de mapas temáticos.   

Os Sistemas de Informações Geográficas - SIGs - são um conjunto de ferramentas 

computacionais composto por equipamentos e programas. Nesse conjunto, o software é 

apenas um elemento dentre outros, como hardware, dados, usuários e metodologias de 

análises. Na presente pesquisa, foi utilizado o software Arc GIS versão 10.1, licenciado para o 

laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geociências da Universidade Estadual 

de Montes Claros.  

Com o auxílio da referida tecnologia, especificamente do software Arc GIS, 

elaboramos mapas temáticos com informações espacializadas acerca da juventude de Montes 
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Claros/MG. A visualização da distribuição etária de jovens na referida cidade foi realizada a 

partir dos microdados do Censo realizado pelo IBGE em 2010.  O censo demográfico do 

IBGE revela as características de todos os domicílios e população de determinado território no 

âmbito do Brasil, sendo assim considerado uma fonte rica de informações no tocante à 

situação de vida das populações e municípios do país.  

Portanto, com a finalidade de identificar a distribuição etária na cidade de Montes 

Claros e traçar o perfil geral da cidade, foram construídos mapas temáticos da distribuição 

populacional dos jovens por faixa etária de 15 a 29 anos. Para delimitar o universo, 

empregamos o recorte operativo que é o de faixa etária, demarcada pelo IBGE, Estatuto da 

Juventude e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO. 

Os dados dos IBGE foram selecionados por setor censitário e organizados por 

regiões de planejamento. Essas se constituem na divisão intraurbana da cidade de Montes 

Claros em 26 regiões de planejamento, elaborada por Leite (2006). As áreas citadas agregam 

loteamentos, uma vez que, formalmente, em Montes Claros, não há bairros com 

características socioeconômicas semelhantes, conforme ilustra o mapa 01. Essa divisão 

permite regionalizar e agrupar áreas com semelhanças socioeconômicas, o que a torna um 

instrumento significativo para o planejamento urbano, podendo direcionar ações e políticas 

públicas vinculadas às distintas realidades dos sujeitos beneficiários. 

Para Leite (2006), a referida divisão justifica-se devido ao fato de não existir uma 

divisão interna da cidade que permita integrar os dados do IBGE e de outros órgãos, como os 

da Prefeitura Municipal de Montes Claros. Como não existe uniformidade, a cidade conta 

com duas divisões intraurbanas - a usada pela Prefeitura, que divide a cidade em loteamentos; 

e a divisão do IBGE, que divide a cidade em setores censitários. Desse modo, os dados do 

censo não coincidiam com os dados dos loteamentos, resultando assim numa organização 

territorial distinta para cada um desses órgãos.  

Desse modo, devido à desconexão existente entre os dados originados dos dois 

critérios, que atrapalham a integração de informações demográficas e socioeconômicas, Leite 

(2006) propôs uma nova divisão padronizada do espaço intraurbano de Montes Claros através 

da utilização de ferramentas de geoprocessamento, tendo como critérios: semelhanças 

socioeconômicas, localização geográfica, distribuição das classes sociais na cidade e a divisão 

informal utilizada pelos moradores, que divide a cidade em grandes regiões.  
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 Mapa 01:Regiões de Planejamento 

 
 FONTE: LEITE, M. E., 2006. 
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Os microdados do Censo do IBGE de 2010 foram ligados ao arquivo vetorizado 

das regiões de planejamento. Após esse procedimento e agrupamento dos dados do IBGE 

nessasregiões, foram construídos mapas temáticos, permitindo, assim, realizar as análises 

espaciais e sociais referentes às juventudes em Montes Claros. Foram apresentados os mapas 

da distribuição total de jovens a partir do censo de 2010 e o mapa de renda domiciliar mensal. 

Após essa etapa, para a pesquisa de campo, foi selecionadaa região de 

planejamento para realizar uma análise aprofundada referente à temática abordada. O critério 

utilizado para a seleção mencionada foi primeiramente uma quantidade expressiva de jovens 

de 15 a 29 anos e, ao mesmo tempo, com uma baixa renda mensal. A região de planejamento 

identificada com os referidos critérios foi o Maracanã. 

Na fase posterior, ao serem definidos a área e os sujeitos a serem pesquisados, 

procedeu-se a realização do trabalho de campo. Após definido a região para a pesquisa de 

campo, foram selecionados para análise os três maiores loteamentos no tocante ao contingente 

populacional juvenil, localizados dentro da região de planejamento do Maracanã. São eles: 

Maracanã, Alterosa e Ciro dos Anjos. Em seguida, através de pesquisa com informantes 

moradores nos referidos bairros, foram realizadas observação in loco e visitas a instituições 

públicas e privadas, quando se deu o levantamento dos equipamentos, espaços públicos e 

grupos juvenis espontâneos e informais existentes na referida área.  

Para a seleção dos participantes para a entrevista, optamos por levantar os grupos 

juvenis de qualquer denominação, para em seguida selecionar os indivíduos jovens 

integrantes desses grupos, tendo em vista que a referida pesquisa também apresenta algumas 

abordagens teóricas sobre práticas sociais de grupos juvenis em diferentes cidades brasileiras. 

Os grupos selecionados para a pesquisa foram grupos que surgiram espontaneamente, e são 

compostos, em sua maioria, por jovens de 15 a 29 anos. Os participantes dos grupos são 

habitantes da região do Maracanã e existem ainda, entre eles, jovens de outros bairros da 

cidade. Em todos os grupos pesquisados existiam membros de vários bairros de Montes 

Claros. 

Foram selecionados para a entrevista, através de amostragem por acessibilidade 

ou conveniência, os jovens de 15 a 29 anos que residiam no setor de planejamento escolhido e 

estavam engajados nas atividades do grupo. O fechamento do tamanho da amostra se deu com 

base na saturação teórica
3
 das informações. 

                                                           
3
 É usada para fechar o tamanho da amostra quando existe uma saturação das informações entre os participantes 

de uma pesquisa; quando há redundância ou repetição. 
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Após contato inicial com os jovens escolhidos foi aplicado um instrumento de 

captação de dados, ou seja, um questionário composto de variáveis objetivas fechadas e 

abertas que permitiu traçar o perfil socioeconômico dos participantes - para assim 

percebermos como eles vivem em relação a vários aspectos sociais e econômicos.  

Após essa etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os jovens 

selecionados entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro de 2014. A adoção da referida 

técnica possibilitou levantar, com os jovens participantes escolhidos, as suas opiniões acerca 

da temática pesquisada.  

Ressaltamos que a entrevista qualitativa é importante nas Ciências Sociais, sendo 

também muito utilizada em processos de pesquisa de outras áreas científicas. A entrevista se 

assemelha a uma conversa, na qual o pesquisador está interessado em compreender o sentido 

que os sujeitos dão às mais diversas situações que vivenciam no seu cotidiano. 

Nessa perspectiva, de acordo com Richardson (1999), a entrevista tem por 

objetivo obter do entrevistado, através de questões previamente formuladas, as informações 

do mesmo sobre determinado assunto - permitindo ao pesquisador perceber detalhes dos 

fenômenos que ocorrem numa determinada realidade pesquisada.  

Após a coleta dos dados referentes ao setor de planejamento selecionado e através 

das entrevistas realizadas com os jovens acerca dos bens materiais e toda infraestrutura urbana 

- bem como os espaços públicos e privados frequentados e consumidos por eles no meio onde 

residem e no espaço urbano de Montes Claros -, foram espacializados ainda, por meio de 

recursos geotecnológicos, os equipamentos urbanos apontados por eles em sua zona de 

planejamento. 

A partir das informações coletadas no questionário socioeconômico, na entrevista 

semiestruturada e no levantamento da infraestrutura urbana, procederam-seas respectivas 

etapas: compilação, categorização, análise e interpretação dos dados. Tais etapas tiveram 

como referência os diversos teóricos que estudaram o tema pesquisado, os dados 

socioeconômicos pesquisados e a espacialização visualizada através dos mapas geográficos. 

Os passos metodológicos foram importantes para compreender a temática proposta,dando 

respostas aos objetivosdessa pesquisa - propostos anteriormente - e construindo uma visão 

aproximativa do tema em questão. 
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CAPÍTULO 1: 

JUVENTUDE(S) URBANA(S): TRAJETÓRIAS, CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

 

                                         “Temos o direito de ser igual, sempre que a diferença nos inferioriza. Temos 

o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza.” 

(Boaventura de Sousa Santos, 1996) 

 

Neste capítulo, fez-se uma discussão teórica acerca das principais abordagens a 

respeito da definição de juventude, bem como de suas trajetórias históricas, principalmente no 

contexto urbano.  Esses debates são marcados por diferentes visões conceituais e incansáveis 

debates acadêmicos, que são heterogêneos e muitas vezes não seguem uma linearidade. 

Quanto à divisão etária, se percebe que os homens em sociedade sempre construíram ideias 

acerca das coisas, nas quais fosse possível compreender o mundo e reconhecer a si mesmos 

nas diversas culturas e sociedades em que estão inseridos. Essa multiplicidade de concepções 

é diferenciada em cada sociedade e indivíduo. Groppo (2000) considera que a análise das 

categorias sociais baseadas na faixa etária é importante para o entendimento de diversas 

características da sociedade contemporânea, uma vez que a sociedade moderna é constituída 

não apenas sobre estruturas de classe ou estratificação social, mas também sobre recortes 

etários e a cronologização do curso da vida.  Dessa forma, no que se refere às etapas da vida, 

foram construídos também conceitos, papéis e representações para cada uma. 

 

1.1 – Juventude: Muitas palavras acerca do Conceito 

 

A população juvenil
4
 no Brasil aparece, segundo os dados do censo realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como um grupo populacional 

de aproximadamente 51 milhões de indivíduos, ou seja, pouco mais de 25% da população do 

país. O referido grupo se destaca nas estatísticas como uma população com fragilidades em 

vários âmbitos, entre elas as desigualdades socioeconômicas. 

O referido quantitativo demográfico acarreta preocupações e esperança quanto ao 

presente e, especialmente, ao futuro do país. Porém, percebe-se que um olhar superficial sobre 

esse contingente pode acarretar visões preconcebidas já arraigadas em determinados debates e 

olhares sobre juventude.  

                                                           
4
O IBGE considera como população jovem as pessoas que possuem a idade entre 15 e 24 anos. 
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Abramo (1997) entende que a tematização social sobre juventude no Brasil tem 

adquirido importância em diversos âmbitos: Organizações Não Governamentais (ONGs), 

debates públicos, meios de comunicação, políticas públicas, instituições governamentais e, 

também, em produções acadêmicas. Contudo, algumas discussões e análises ainda não 

percebem os jovens como sujeitos sociais com capacidade para discutir e elaborar suas 

próprias questões, não enfocam o modo como eles vivem e elaboram suas próprias 

experiências acerca das situações que vivenciam.  

Considerando as ideias supracitadas torna-se relevante entender o que é juventude. 

Como os autores que discutem a temática juvenil compreendem ou elaboram o conceito? 

Geralmente, percebe-se que as faixas etárias são categorias sociais com conteúdos e 

representações simbólicas que variam no espaço e no tempo. 

As abordagens acerca dos indivíduos jovens são marcadas por muitas palavras e 

parâmetros acerca da condição juvenil, seus conteúdos e características. Percebe-se que as 

concepções de juventude são variadas. Quanto às teorias, não existe uniformidade quanto à 

definição. Nesse sentido, não é o objetivo primordial desta pesquisa esgotar a discussão 

acerca dos conceitos existentes, uma vez que existem várias vertentes sobre o tema. Contudo, 

serão abordadas as principais linhas conceituais sobre as definições de juventude. 

Segundo Dayrell e Carrano (2003) não é simples conceituar juventude porque os 

critérios que a constituem são históricos e culturais. As concepções de juventude são 

consideradas por diferentes vertentes e áreas do conhecimento. Mas podemos delinear 

algumas concepções que norteiam essa conceituação, que na maioria giram em torno, 

especialmente, dos critérios etários e sociais.  

A UNESCO (2004) ressalta que na América Latina as abordagens sobre juventude 

tiveram como eixo considerações biológicas, psicológicas e demográficas, e que nas últimas 

décadas surgiram enfoques sociológicos e políticos, culturais e antropológicos.  

Para Freitas (2005) a definição pode ser desenvolvida por diversos pontos de 

partida: de faixa etária, de um período da vida, de um grupo populacional, de uma geração, de 

uma categoria social, dentre outros. Porém, essa série de vertentes se liga de algum modo à 

dimensão de fase da vida entre a infância e a vida adulta.  

Do ponto de vista de faixa etária - ou período da vida -, vemos esta como uma 

noção muito frequente nas discussões referentes aos jovens, até mesmo para se estabelecer um 

recorte dos sujeitos que compõem esse segmento. Porém, entendemos que o critério etário é 

apenas um ponto de partida complementado pela acepção sociocultural. Para a UNESCO 
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(2004) os limites dessa fase são variáveis segundo contextos específicos, mas geralmente está 

localizado no grupo de pessoas com idade entre 15 a 24 anos.  

O referido recorte foi estabelecido na Assembleia Geral das Nações Unidas no 

ano de 1985. Nas áreas rurais ou de extrema pobreza, essa divisão se desloca para baixo, 

sendo de 10 a 14 anos. Já em estratos médios e altos, urbanizados, se amplia e inclui também 

os indivíduos de 25 a 29 anos. Para a organização mencionada acima, o estabelecimento de 

ciclos de idade nessa fase é necessário para comparar a situação dos jovens em distintos 

contextos e acompanhar sua evolução no tempo. 

Groppo (2000) ressalta que, na sociologia, nas definições de juventude, o critério 

etário e o critério sociocultural não se conciliam. O critério etário que delimita juventude de 

acordo com faixas etárias está sempre presente, explícito ou não, como base prévia para 

definição da categoria. 

No Brasil, não há consenso em relação ao momento que inicia e termina o período 

juvenil. Com base em critérios estabelecidos por instituições oficiais como o IBGE
5
, a faixa 

etária juvenil é de 15 a 24 anos. O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, lei nº 8.069/90 - 

estabelece como adolescente a pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade.  

Entretanto, o Estatuto da Juventude instituído no ano de 2013 - pela lei nº 12.852 

de 05 de agosto - dispõe que são consideradas jovens para o efeito da mesma as pessoas com 

idade entre 15 e 29 anos de idade, ressalvando que aos adolescentes de 15 a 18 anos aplica-se 

o ECA e o Estatuto da Juventude - quando ele não conflitar com as normas do ECA. 

Nos documentos do Conselho Nacional de Juventude – CONJUVE - existe uma 

subdivisão etária
6
 do referido recorte, estabelecida para reafirmar as necessidades e 

potencialidades das diferentes juventudes brasileiras, como: jovem-adolescente, entre 15 e 17 

anos; jovem-jovem, entre 18 e 24 anos; e jovem-adulto, dos 25 aos 29 anos. Depois, tal 

classificação foi adotada também pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA - 

para análise socioeconômica da realidade juvenil. 

Outra concepção corrente da fase juvenil é a perspectiva geracional na qual 

prevalece a ideia da existência de vínculos entre os sujeitos de uma mesma geração, isto é, 

uma unidade geracional entre indivíduos que atravessam uma mesma faixa etária. Existem 

                                                           
5
 Disponível em: <www.ibge.org.br>. Acesso em: 08 de março de 2007. 

6
 Dados encontrados na cartilha publicada pela SNJ no ano de 2013, para trazer recomendações e contribuir com 

o poder público e a sociedade civil na institucionalização das políticas de juventude nos municípios brasileiros. 

Ver: SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE. Políticas Públicas de Juventude. Disponível em: 

<http://www.juventude.gov.br/documentos/cartilha-politicas-publicas>. Acesso em: 18 de março de 2013. 

 

http://www.ibge.org.br/
http://www.juventude.gov.br/documentos/cartilha-politicas-publicas
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variados autores de juventudes, que abordam a referida perspectiva. Foracchi (1972) é 

considerada uma das pioneiras nos estudos sobre juventude no Brasil. Ela analisa os jovens 

estudantes na perspectiva geracional e parte da análise dos movimentos estudantis como uma 

forma de contestação à sociedade moderna. Ela analisa o estudante enquanto categoria social, 

sua atuação política, a transição da juventude para a vida adulta e, especialmente, o conceito 

de geração - baseada nas categorias de análises de Karl Manheim
7
 sobre unidade geracional.  

Além de Foracchi (1972), Otavio Ianni, em 1968, publicou O jovem radical
8
, que 

também enfatiza os movimentos juvenis que ocorriam na época e seu comportamento político 

e revolucionário. Os referidos autores
9
 analisam os jovens de classes médias e apresentam as 

suas análises a partir de uma perspectiva geracional. 

Foracchi (1972) ressalta que cada etapa da vida possui um acervo de experiências 

em comum que diferencia esses sujeitos dentro da sociedade. Eles possuem uma “localização 

comum” no processo histórico e um estilo de ação peculiar que se distingue de uma geração 

anterior.  

Nessa abordagem funcionalista, em que se percebe a juventude como geração, 

Eisenstadt (1976), no livro De geração em geração, analisa os problemas intergeracionais, as 

condições e processos de estruturação dos graus e grupos etários. Para esse autor, o ser 

humano passa por diferentes faixas etárias e atravessa diversas gerações no desenrolar da 

vida, além de executar tarefas e papéis diversos. Os estágios biológicos são os mesmos em 

todas as sociedades, porém esses processos estão sujeitos a definições culturais - e nisso 

reside sua diversidade.  

Pais (2003) observa que a juventude deve ser percebida não apenas na sua 

aparente unidade, mas também na sua diversidade. Não existe um conceito único de 

juventude, visto que esta não é socialmente homogênea. As diferentes maneiras de olhar as 

juventudes e as diferentes juventudes correspondem a teorias distintas.  O autor agrupa essas 

teorias em duas correntes principais, sendo elas a geracional e a classista. Cada uma apresenta 

um ponto de partida e visão diferenciada.  

A corrente geracional enfatiza mais o aspecto unitário da juventude, e entende a 

mesma como fase da vida, na qual um dos seus aspectos principais é a 

                                                           
7
 Ver: MANNHEIM, Karl. The problem of Generations. In: _____. Essays on the Sociology of Knowledge 

[introdução e organização: Paul Kecskemeti]. London: Routledge & Kegan Paul, p. 276-322, 1952. 
8
  Ver: IANNI, Otávio. O jovem radical. In: BRITO, S. (Org.). Sociologia da Juventude, I. Rio de Janeiro, p. 

225-242, 1968. 
9
 Para Tavares (2012) os movimentos juvenis europeus e americanos influenciaram as primeiras publicações 

sobre juventude no Brasil.O autor entende que esses primeiros estudos estavam focados na abordagem de como 

jovens se configuravam como geração numa estrutura social organizada em classes e status sociais. 
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continuidade/descontinuidade dos valores intergeracionais. Nessa vertente, são priorizados os 

aspectos mais uniformes e homogêneos que caracterizam a categoria. Já a corrente classista 

possui um olhar crítico quanto à juventude associada a uma fase da vida. A reprodução social 

é percebida como reprodução de classes sociais. A juventude é um conjunto diversificado 

composto por jovens em diferentes condições sociais, no qual a idade não é fator 

predominante. (PAIS, 2003) 

O autor supracitado considera que a sociologia da juventude vacila entre essas 

duas tendências analíticas. Para ele, as trajetórias dos jovens e seus percursos de transição são 

diversificados, o que leva a considerar a juventude na sua heterogeneidade.  

Esse autor não adota nenhuma das duas perspectivas, apresentando a juventude 

como um conjunto social que vivencia percursos e cotidianos singulares, e não apenas como 

um grupo de indivíduos pertencentes a determinada faixa etária. Ele busca revelar as práticas 

cotidianas e as manifestações culturais dos jovens, observando a juventude e as culturas 

juvenis a partir de diferentes ângulos de observação. 

Nessa direção, outro ponto de vista utilizado acerca de juventude é o da categoria 

como construção social. Em tal perspectiva, alguns autores propõem o uso sociológico do 

termo no plural (“juventudes”) para referir-seà juventude, uma vez que o mesmo abrangeria a 

heterogeneidade dos sujeitos juvenis e de suas vivências - visto que essa etapa é vivida de 

maneira diversificada segundo contextos sociais e históricos com circunstâncias variadas. 

(DAYRELL & CARRANO, 2003; ABRAMO, 1994; UNESCO, 2004) 

Levi e Schmitt (1996) reuniram uma coletânea de ensaios sobre a juventude do 

ponto de vista histórico, denominada de História dos Jovens I: da antiguidade à era moderna 

e História dos Jovens II: a época contemporânea. Na referida coletânea, os autores analisam 

a história dos jovens em diversos períodos históricos e afirmam que essa fase da vida não 

pode ser definida e delimitada apenas por quantificações demográficas e critérios do tipo 

jurídico. Ambos consideram a idade como uma condição transitória, em que os indivíduos 

não pertencem a grupos etários e somente os atravessam. 

Groppo (2000) identifica que a definição de juventude como uma construção 

social a torna mais do que uma faixa etária ou classe de idade. Ao ser definida como categoria 

social, a juventude se torna uma representação social e uma situação social. Como 

representação é uma concepção, criação simbólica produzida pelos grupos sociais ou pelos 

próprios jovens, e ao mesmo tempo é uma situação vivida em comum por certos indivíduos.  
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Levi e Schmitt (1996, p. 14) ressaltam a importância de considerar a juventude 

como uma construção social e cultural, uma vez que “sempre e em todos os lugares, ela é 

investida também de outros símbolos e de outros valores.” 

Para Margulis e Urresti (1996) as categorias de classificação das idades nas 

sociedades apresentam conceitos ambíguos e difíceis de serem definidos. Torna-se necessário, 

então, apreender as variadas situações sociais em que os jovens vivem e perceber as estruturas 

sociais e históricas que condicionam os modos de ser jovem. Deve-se atentar para a forma 

desigual em que a condição juvenil se manifesta e não apenas se focar em critérios biológicos.  

A diversidade dos jovens concretiza-se nos diversos grupos sociais, culturais, por 

regiões e diferentes sociedades. Por exemplo, ser jovem na zona rural é diferente do ser jovem 

na zona urbana - ou quando se comparam os setores marginalizados e os de classes 

econômicas privilegiadas. Não se pode enquadrar o conceito dentro de uma estruturada rígida 

e acabada, com critérios universais válidos em todos os setores e épocas. (LÉON, 2005)  

A partir desse debate teórico, apreendemos que elaborar uma definição da 

categoria juvenil é algo complexo. Não existe ainda um conceito definitivo, visto que o 

mesmo é polissêmico. A juventude, na contemporaneidade, vem sendo percebida em sua 

pluralidade. Assim, não existe uma única juventude, e sim, jovens enquanto sujeitos que a 

experimentam e sentem a partir de suas múltiplas expressões, vivências e experiências, 

segundo os contextos socioculturais onde estão inseridos. 

 

                                        Devemos entender a juventude como parte de um processo mais amplo de 

constituição dos sujeitos, mas que tem suas especificidades que marcam a 

vida de cada um. A juventude constitui um momento determinado, mas que 

não se reduz a uma passagem, assumindo uma importância em si mesma. 

(DAYRELL & CARRANO, 2003, p. 4) 

 

 

De acordo os autores supracitados, a juventude não é uma fase com um fim em si 

mesma, ou momento com fim pré-determinado, mas é um tempo que possui peculiaridades, 

assim como as outras etapas da vida humana.  

Nesse sentido, com base nas discussões dos autores analisados, percebemos que o 

conceito de juventude como sociocultural
10

, no qual este é construído socialmente, variando 

no tempo e no espaço, é uma linha de abordagem que compreende a diversidade das 

juventudes na sociedade contemporânea. Carrano (2007) ressalta que:  

 

                                                           
10

  Neste sentido, vide Abramo (1997); Dayrell & Gomes (2007); Groppo (2000); León (2005). 



36 

 

 

 

                                         A maneira mais simplista de uma sociedade definir o que é um jovem é 

estabelecer critérios para o situar numa determinada faixa de idade, na qual 

estaria circunscrito o grupo social da juventude. De fato, este princípio é 

utilizado na realização de estudos estatísticos, na definição da idade de 

escolarização obrigatória, na formulação de políticas de compensação social, 

na atribuição de idades mínimas para o início do trabalho profissional, na 

idade mínima para a responsabilização penal, na classificação de programas 

televisivos etc. As idades não possuem um caráter universal. A própria 

noção de infância, juventude e vida adulta é resultante da história e varia 

segundo as formações humanas. Os estudos antropológicos nos mostram que 

os sentidos dos relacionamentos entre as gerações se distinguem nos tempos 

e espaços das sociedades. (CARRANO, 2007, p. 2) 

 

 

Entendemos que a faixa etária é apenas um ponto de partida em determinadas 

análises das juventudes, complementado pela abordagem da juventude como construção 

sociocultural.  Nesta pesquisa, será utilizado o recorte operativo de faixa etária, apenas para 

delimitação do universo pesquisado. Sendo assim, serão utilizados os parâmetros 

demográficos adotados pelo IBGE, UNESCO e Estatuto da Juventude, no intuito de agrupar 

os sujeitos denominados como jovens. 

Percebemos que a categoria juvenil é formada por sujeitos que produzem e 

reproduzem em cada conjuntura em que estão inseridos. Nela, eles constroem experiências de 

vida e vivenciam de forma singular sua condição juvenil. A dinâmica da vida é única dentro 

de cada contexto. Com efeito, a vida e as relações são construídas e materializam-se a partir 

de determinado espaço/tempo onde se está inserido. Dessa maneira, o tempo e o espaço 

assumem importância nas experiências particulares de cada um.    

 

1.2 - Juventudes Urbanas e trajetórias na cidade 

 

São várias as vertentes conceituais que giram em torno das juventudes e suas 

práticas sociais.  A escola, o trabalho, as sociabilidades, a música, as culturas juvenis, a 

violência e a política são exemplos de algumas das áreas temáticas referentes a trabalhos 

desenvolvidos acerca dos jovens. Porém, também diversos estudos ressaltam variadas 

vulnerabilidades sociais que afetam grande parte das juventudes urbanas em diferentes 

contextos sociais. 

 As discussões sobre participação e expressão das diferentes juventudes na 

sociedade, principalmente no Brasil, são recorrentes. Percebe-se que isso contribuiu para a 

juventude emergir publicamente, ou seja, ser percebida enquanto categoria social, com 

questões e experiências específicas.  
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Na sociedade contemporânea, as práticas cotidianas das juventudes são múltiplas, 

e suas redes de sociabilidades também. São novos modos de ser e de viver, concebidos, 

praticados e vividos pelos jovens nos diversos espaços em que estão inseridos. Não se pode 

falar em único modo de ser jovem, em um único paradigma que abranja todas as juventudes 

brasileiras.  

As manifestações que ocorriam e ocorrem em torno da escola e universidades não 

são mais os únicos campos de análises. Surgiram múltiplas esferas participativas que são 

também uma forma de os jovens se expressarem e se fazerem reconhecidos no espaço urbano. 

Nesse meio, sozinhos ou em grupos, os jovens transitam pelos espaços públicos ou privados e 

vivenciam experiências de vida singulares, que às vezes passam despercebidas e escapam aos 

olhares dos seus habitantes. 

Quanto às pesquisas realizadas no âmbito acadêmico, elas possuem perspectivas 

heterogêneas e trazem como abordagem esferas distintas quanto à denominação e conteúdo. 

Notamos que são significativas, volumosas e constantes as análises sobre juventudes, 

especialmente acerca de participação social, política, práticas coletivas e culturais. No âmbito 

dos estudos culturais, os pesquisadores enfatizam a relevância dos aspectos do mundo da 

cultura, do lazer e dosimbólico nas práticas juvenis.  

A partir das leituras e reflexões realizadas, identificamos a importância dos modos 

de vidas, apropriações e trajetórias particulares vividas pelos jovens no espaço urbano. Eles, 

apesar das limitações e segregações existentes nesse meio, pronunciam e se expressam através 

das mais variadas práticas sociais. Entendemos que os territórios juvenis são maneiras 

alternativas de inserção e identificação no contexto das cidades.  

Nesta pesquisa, compreendemos a importância de conhecer as vivências juvenis 

não institucionalizadas e que se tornam significativas na vida de parcelas dos jovens no 

cenário brasileiro, bem como na cidade de Montes Claros. A realidade das juventudes 

brasileiras é única em cada contexto social.  

A vida urbana, sobretudo dos jovens de famílias de periferia de baixa renda, é 

vivida através de limitações, uso de equipamentos públicos insuficientes e de baixa qualidade, 

interdições e segregações em múltiplas experiências. As pesquisas acadêmicas mostram que 

em meio a esse cenário de precariedades coexistem trajetórias de vida heterogêneas que vão 

se construindo e buscam acesso e usufruto dos bens materiais e simbólicos que as grandes 

cidades oferecem.  
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Foi nesse sentido que se encaminhou esta pesquisa sobre as trajetórias, os usos e 

acesso e usufruto no/do espaço urbano pelas juventudes de famílias de baixa renda
11

 que 

habitam principalmente a periferia da cidade de Montes Claros/MG - considerada uma cidade 

média. Entendemos que o acesso, o usufruto e a possível apropriação do espaço urbano pode 

se dar, sobretudo, pela circulação pelos espaços variados que compõem as cidades - uma vez 

que é através dessa mobilidade que percebemos a existência de determinados coletivos sociais 

e instâncias que compõem o panorama da cidade. Essa mobilidade consistiria em uma forma 

de sair da invisibilidade de lugares relegados às precariedades do não acesso, condições de 

vida limitada e de possibilidades restritas. 

Segundo Castro (2004) a circulação na cidade faz parte também do viver urbano, 

uma vez que todas as atividades da vida cotidiana, como fazer compras, estudar, se divertir, 

passear, entre outras realizadas pelos jovens, exige que eles adentrem os espaços da cidade. 

Nessas idas e vindas, os espaços se constroem de outra maneira, investidos pelos sujeitos e 

tornando-se uma extensão da vida pessoal. 

A referida autora ressalta que nas trajetórias pela cidade, construímos novas 

relações ou reforçamos as já existentes. O espaço é social, fruto da ação humana. Dessa 

maneira, a circulação é significativa na vida citadina, e através dessa ação é que se 

experimenta, se apropria, se recria, se conhece e são vivenciadas as possibilidades do espaço. 

Porém, essa circulação não é aleatória, já que existem outros fatores determinantes que não 

condicionam totalmente as trajetórias dos sujeitos, mas antecipam os percursos - como 

condições econômicas, idade, pertencimento, grupos socioeconômicos, estilos de vida, entre 

outros. (CASTRO, 2004)  

Nesse sentido, destacamos a circulação como um ponto de partida para conhecer e 

ocupar a cidade. A mobilidade pela cidade é positiva para os seus habitantes, uma vez que 

isso propicia o usufruto da cidade. Nesses deslocamentos, os jovens experimentam e 

reinventam o espaço urbano através de suas práticas sociais diversas.   

Os autores de juventudes apontam que na vivência do lazer, na atuação em 

práticas sociais distintas e nos variados grupos, os jovens se afirmam, estabelecem laços, 

vivenciam a juventude e adquirem visibilidade. O espaço urbano é também um dos meios 

para suas aparições e ação. Nele os jovens redesenham a cidade com suas práticas e com sua 

mobilidade pelos lugares que a compõem. Em grupos ou solitários, eles vivem um processo 

de aprendizagem e conquista nesse espaço. Viver na cidade implica em aprendizado contínuo 

                                                           
11

No segundo capítulo desta pesquisa, serão apresentadas as discussões e características da cidade de Montes 

Claros-MG, onde foi realizada a pesquisa, além dos critérios e definições de baixa renda utilizados na mesma. 
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com, na e a partir da cidade (CARRANO, 1999; CASTRO, 2004; DAYREL, 2001; 

DAYRELL & CARRANO, 2003). 

  O espaço urbano, além de físico, planejado e construído, é também local de 

partilha de uma teia de relações sociais. Nesse meio, as pessoas vivem, trabalham, se divertem 

e sonham com novas possibilidades. 

 

A cidade se constrói pelas gentes que a habitam. Desenham-se assim 

contornos, espaços, convivências e, sobretudo, personagens. No ir e vir pela 

cidade, seus habitantes consolidam maneiras de ser, colonizando a cidade 

pela linguagem, pelo afeto e pela interação. O asfalto, os prédios, as ruas, o 

mar, as esquinas e os monumentos são permanentemente reinventados pelo 

modo como grupos, galeras e tipos se apropriam desses espaços, 

impregnando-lhes de outras perspectivas de ser e viver na cidade. 

(CASTRO, 2004, p. 163)  

 

 

O espaço urbano é experimentado de formas diferenciadas pelos seus habitantes. 

As pesquisas científicas apontam que os jovens ocupam o espaço público, ressignificam 

espaços físicos e delimitam territórios com suas formas de sociabilidades. Esse panorama é 

também marcado por desigualdades e contradições que condicionam a vivência plena do 

direito à cidade, e as juventudes apresentam diferentes vulnerabilidades que permeiam a vida,  

mas também demonstram variadas práticassociais, comportamentos e expressões.  

As aventuras e respostas plurais das juventudes às situações que vivenciam 

tornaram-se campo de pesquisa. Abramo (1994), uma das autoras que trata das juventudes no 

contexto brasileiro, considera que nas décadas de 1970 e 1980 ocorreram mudanças 

importantes no cenário da juventude no Brasil ainda pouco estudadas. 

 Nas décadas de 1950 e 1960 os jovens de classe média é que eram a referência de 

juventude. Nas décadas seguintes, ocorre uma pluralização desse grupo, que passa a ser 

composto também pelos jovens de setores populares que surgem e ganham expressividade em 

contextos socioespaciais diversificados.  

Posteriormente, surgiram estudos centrados nos múltiplos espaços de cultura, 

lazer e sociabilidades juvenis. Alguns deles reconheceram esses meios como esferas 

educativas e pedagógicas. Determinados autores deram destaque às práticas juvenis na cidade 

a partir de uma cultura juvenil focada na música e em grupos de estilos. Dentre esses autores, 

Juarez Dayrell (2001) e Paulo Carrano (1999) tratam da experiência juvenil na cidade, com 

seus múltiplos cenários e manifestações.   
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Algumas pesquisas sobre as juventudes brasileiras que apresentam afinidade com 

esta pesquisa e os objetivos aqui propostos exibem os jovens, especialmente das periferias 

urbanas, como sujeitos sociais que criam territórios próprios, redesenham suas vidas e os 

lugares, e vão à conquista das cidades da qual fazem parte.  

As pesquisas acadêmicas existentes que abordam as sociabilidades juvenis a partir 

de distintas perspectivas teóricas não seguem uma linearidade. Sendo assim, exporemos 

alguns dos trabalhos desenvolvidos que, de algum modo, discutem a relação dos jovens da 

periferia com/no espaço urbano e suas práticas na cidade contemporânea. Os autores Castro 

(2004); Cassab (2009); Dayrell (2001); Magalhães (2008); Nascimento (2005), dentre outros, 

desenvolveram estudos com perspectivas heterogêneas sobre as colocações mencionadas. 

Nesse sentido, buscando compreender e apreender a relação entre a juventude de 

menor renda que habita a periferia e o espaço urbano, serão apresentadas as análises 

supramencionadas de diferentes autores com perspectivas, recortes e orientações teórico-

metodológicas que guardam afinidades com os objetivos propostos nesta pesquisa, e que 

também trazem como sujeitos de análise jovens pobres de bairros periféricos e favelas de 

cidades médias e grandes.  

Ressaltamos que, entre outras esferas, as diferentes práticas sociais juvenis podem 

contribuir com o desenvolvimento desses sujeitos de bairros consolidados residentes nas 

periferias de baixa renda, na medida que lhes possibilitam circular pela cidade em diferentes 

espaços públicos e privados, saindo, assim, da invisibilidade. É possível compreender essas 

práticas como uma oportunidade de inclusão e de interação.  

A cidade se tornou importante enquanto lugar de vida de grande parte das pessoas, 

porém sabemos que viver na periferia, principalmente das grandes cidades, é conviver com 

vulnerabilidades variadas, escassos equipamentos públicos, oportunidades de trabalho, cultura 

e lazer limitadas. E, no Brasil, as realidades urbanas apresentam uma distribuição desigual. As 

oportunidades econômicas, de cultura, infraestrutura, de educação, saúde e trabalho não são as 

mesmas nas regiões que compõem o país. Para vários brasileiros, cenários de pobreza, 

exclusão social, violência e precariedades marcam o cotidiano, relegando as suas vidas a uma 

menor possibilidade de usufruir dos bens materiais e simbólicos que a vida na cidade 

proporciona. Suas escolhas se limitam às poucas opções que são restringidas pelas condições 

difíceis de vida. 
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1.2.1 - Espaço Urbano e Juventudes 

 

O espaço urbano é o meio onde o homem, nas cidades, materializa sua vida 

cotidiana e suas relações, porém, sabemos que nas cidades brasileiras esse meio é marcado 

por pobreza e carências diversificadas. As profundas desigualdades sociais se explicitam na 

produção e reprodução da vida na cidade; enquanto determinada parte da população usufrui 

plenamente da cidade e de seus bens, grande parcela dessas pessoas vive em condições 

precárias e é excluída da vida na cidade.  

Titon (2008) afirma que a diversidade de oportunidades que a cidade apresenta é 

distribuída desigualmente pelo espaço urbano. Algumas áreas são mais valorizadas e 

investidas com maior número de oportunidades, produtos e infraestrutura urbana, enquanto 

que outras localidades urbanas são marcadas pelas precariedades das condições de existência, 

sendo que nesses espaços reside a maior parte das pessoas que vieram da zona rural em busca 

de melhores oportunidades de vida na cidade. 

Segundo Azeredo (2003), no contexto das favelas e periferias urbanas dos grandes 

centros urbanos, capitais e cidades de porte médio, os indicadores sociais apontam os piores 

índices do país, em relação à moradia, analfabetismo, escolaridade, desemprego e mortalidade 

infantil. Nesses espaços, o poder público tem pouca presença. Entendemos que muitos dos 

índices citados vêm mudando, porém determinados problemas sociais e demandas ainda 

persistem.  

Salgueiro (2002) ressalta que as cidades contemporâneas concentram cada vez 

mais pessoas e exibem cenários contraditórios, onde coexistem territórios de esperança, 

oportunidades e exclusão que se ampliam em todo o mundo.  

A urbanização melhorou as condições de vida, mas, no entanto, produziu outros 

fenômenos que geram distâncias e desigualdades entre seus habitantes. Seus espaços não são 

usufruídos igualmente, e de acordo com Lefebvre (2001), a cidade capitalista e seus espaços 

se transformam para dar lugar a outras formas, perde um pouco da sua essência, e o lugar do 

encontro torna-se um aglomerado de coisas, um produto com valor de troca.  

Reafirmamos que a cidade, como um meio de vida, vem exercendo atração sobre 

grande parcela das pessoas, por ser considerada como espaço promissor com diversas 

possibilidades de escolhas e modos de vida. Porém, nesse meio, visto como campo de lutas, 

existem diferenciações, impossibilidades e fragilidades que demarcam a vida de muitos de 
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seus habitantes. As interdições e segregações limitam as experiências, o acesso e usufruto de 

seus bens e lugares. 

No espaço da cidade, as pessoas vivem e atuam dentro das possibilidades e 

capacidades que possuem. Falar em espaço urbano é compreender que ele é também formado 

por uma teia de relações sociais e por projetos e sonhos dos seus habitantes - materializados 

nas formas que o constituem.  

Nas abordagens referentes à urbanização e suas diversas vertentes, o espaço é 

fruto da ação dos homens que o compõem. Ele adquire sentido a partir da interação dos 

indivíduos, e são eles que o configuram. A rua, o bar da esquina, a pracinha do bairro, a 

vizinhança e a banca de jornal, por exemplo, estão imbricados de significados dados pelos 

seus frequentadores. 

Nesse ponto, Lefebvre (2008) ressalta que o espaço é um produto social. É o meio 

da produção/reprodução e da criação. Nele, os sujeitos reproduzem determinadas relações de 

segregação, mas também na vida prática interagem e produzem suas relações sociais, tendo a 

possibilidade de construir e experimentar uma nova forma alternativa de vida. 

Corrêa (2010) considera o espaço urbano como um produto social, fragmentado e 

articulado, reflexo e condição social, campo simbólico e campo de lutas. É fragmentado 

porque decorre da ação de diversos agentes modeladores que produzem e consomem o 

espaço. Articulado através de fluxos de veículos e pessoas. Reflexo da sociedade, porque é 

um reflexo das ações que se realizam no presente, que se realizaram no passado e que 

deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais atuais. Além disso, por ser reflexo 

social, ele é mutável, mas de forma complexa, com ritmos e natureza diferenciados.  

Ainda para Corrêa (2010), a desigualdade é uma característica própria do espaço 

urbano capitalista, onde por um lado existe a desigualdade social expressa através do acesso 

desigual aos recursos básicos da vida, e, por outro, as diferenças locacionais das diversas 

atividades realizadas na cidade.  

No tecido urbano, vários agentes sociais desempenham e produzem ações 

concretas e estratégias no seu interior - são considerados agentes modeladores do espaço 

urbano. Além disso, para o autor, na cidade capitalista há uma série de processos sociais que 

criam formas e funções espaciais, e essas criam as atividades e suas materializações, pelas 

quais a sua distribuição espacial constitui a organização espacial urbana.  (CORRÊA, 1995) 

Entendemos, com base em Carlos (1994), que espaço urbano é produto, condição 

e meio da reprodução dialética da sociedade. Nele se concretizam as variadas atividades 



43 

 

 

 

cotidianas de seus habitantes, como trabalho, lazer e diversão, estudos, o cultivo das relações 

sociais, dentre outras. Ele é singular, complexo e historicamente construído, não sendo fácil 

analisá-lo e entendê-lo. 

De acordo com Mondardo (2009), a produção do espaço urbano é marcada por 

inúmeros fatores que se processam no sistema capitalista. Porém, ele não é definido somente 

por elementos econômicos, mas é marcado também por outros elementos que perpassam o 

cotidiano das diferentes pessoas que o habitam. Esse é um subsídio fundamental na 

construção das cidades e nas formas espaciais. É no espaço que se reproduz a vida, e é ele a 

morada do homem nas cidades. Nesse sentido: 

 

                                        O espaço urbano é produto e produtor das relações. Produto das relações de 

mobilidade, de produção, de trabalho, de representações, de modos de vida 

etc. Produtor, pois à medida que é produzido, transforma as relações dos 

sujeitos, daqueles que produzem o espaço, daqueles que levam objetos, que 

levam ideias etc. Ao mesmo tempo em que se produzem o espaço, os 

sujeitos são produzidos por esse espaço. Por isso, a produção do espaço 

urbano está sempre em processo, nunca é algo acabado, terminado. 

(MONDARDO, 2009, p. 69) 

 

O espaço urbano é determinado pela ação de vários agentes que o produzem e o 

consomem. É o lugar onde se reproduzem as relações sociais de produção capitalistas. Nesse 

contexto, é importante destacar os desdobramentos que ocasionam a expansão do capital, suas 

desigualdades e distinções que mudam de tipo, de tamanho e espaço. Os aspectos desiguais se 

refletem nos seus usos, apropriações e acessos, e nem todos os seus habitantes usufruem de 

toda a infraestrutura existente nas cidades atuais. Muitos são relegados às margens do referido 

cenário, e apenas o assistem como meros espectadores.  

Lefebvre (2001) afirma que o desenvolvimento do capitalismo e a industrialização 

na cidade implicaram na primazia do valor de troca sobre o valor de uso, o que causa ameaças 

à verdadeira vida urbana - bem como produz segregação, marginalização. Assim, nem todos 

podem acessar a cidade como obra e usufruir de seus espaços públicos e de seus bens 

materiais e simbólicos que dão significado à vida urbana. Ele ressalta que nesse contexto se 

esboça então um direito complementar aos outros direitos dos cidadãos, que é o direito à vida 

urbana, bem como o direito à cidade, comprovado pelo autor nesta afirmação: 

 

                                        [...] o direito à cidade (não à cidade arcaica mas à vida urbana, à centralidade 

renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos 

do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desse momentos e locais, etc.). 

A proclamação e a realização da vida urbana como reino de uso (da troca e 
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do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do econômico 

(do valor de troca, do mercado e da mercadoria) [...] (LEFEBVRE, 2001, p. 

143) 

 

 

O direito apresentado por Lefebvre é o direito do usufruto e da apropriação da 

cidade como obra por todos os seus habitantes, e na apropriação desse direito se diminuiria o 

valor de troca, uma vez que a industrialização transforma a cidade para atender às suas 

necessidades. Ele ressalta a necessidade da revalorização da vida urbana, da apropriação 

coletiva do uso da cidade, visto que a cidade tornou-se a cidade do capital, funcional, efêmera 

e subordinada ao lucro e ao comércio, um lugar onde imperam as desigualdades e 

segregações. 

 O autor tece críticas ao referido tecido urbano e afirma que nesse contexto impera 

a urgência do direito à cidade, ao uso e à apropriação de seus lugares e de seus bens. Ele 

afirma que “o direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto 

do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 135) 

Ainda para Lefebvre (2001), a cidade é uma obra, na qual seu uso principal é 

dado pelo consumo de seus espaços, sem nenhuma vantagem além da alegria, da festa, do 

prestígio e do prazer. Na cidade, o valor de uso é significativo, e não somente o valor de troca, 

onde imperam os produtos, os serviços e o comércio - em que pessoas correm de um lado para 

outro, para a reprodução da vida, sem usufruí-la.  

A cidade não é resultado apenas das relações de produção capitalistas, mas é um 

espaço de relações de seres humanos. O autor propõe pensar uma mudança e nova práxis na 

sociedade urbana. Nesse contexto, surge o apelo do direito à cidade, à vida urbana, de 

participar e desfrutar de todos os seus bens simbólicos e materiais. O autor supramencionado 

ressalta ainda a importância do lúdico, do lazer e das experiências alternativas para a 

apropriação dos espaços da cidade, sobretudo os públicos.  

Freitas e Ferreira (2011) asseguram que, apesar da referida ordem imposta pelo 

sistema capitalista, existe uma contraordem no espaço urbano,instituída na vida cotidiana 

pelas pessoas que nele residem, uma vez que elas impõem marcas, deixam pegadas geradas 

pelos inúmeros fazeres e saberes constituídos na relação com o lugar. As pessoas criam 

estratégias de sobrevivências nas relações socioespaciais, que se apresentam de formas 

diversas através da cultura, dos grupos, de associações, de relações interpessoais, entre outras. 

Elas constroem uma forma própria de apropriação e (re)produção do espaço que são 

significativas, dão ao espaço o sentido da vida cotidiana e das suas práticas.  
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São esses escapes e manejos que a referida pesquisa aborda, uma vez que os 

jovens pesquisados, sobretudo em Montes Claros, dão significados singulares às experiências 

que realizam, transitam em espaços públicos, privados e demais instâncias para a realização 

de variadas atividades.  

Sendo assim, a cidade, além de um espaço de lutas, produto das relações sociais 

contraditórias e desiguais - e que são aprofundadas pelo desenvolvimento do capital urbano -, 

é uma obra histórica, produzida através das aspirações e necessidades humanas. (CARLOS, 

1994) 

Quando essa autora se refere a espaço de lutas, tal espaço é visto não apenas como 

algo determinado em função da reprodução do capital, mas também em função das condições 

da reprodução da vida do homem. Ele não é apenas sujeito desse espaço, visto que também 

sujeita o mesmo às suas necessidades. Ele se insere nessa lógica, participa e reproduz sua vida 

em todas as suas dimensões. O indivíduo é parte da sociedade, e o sentido de sua vida se 

expressa nos espaços nos quais produz a sua vida. 

A sociedade em movimento é pano de fundo para o entendimento da cidade, visto 

que ela é um fenômeno dinâmico, em constante processo de constituição, algo não definido. 

As suas formas ganham dinamismo através da vida e da ação das pessoas. Nada é definitivo e 

estático. Tudo está em movimento e interfere nas formas espaciais. Pensar o urbano significa 

também pensar a dimensão da vida humana que constrói e dá significado aos seus espaços. 

(CARLOS, 1994) 

Conforme Bauman (2009) é nos lugares que se forma a experiência humana, é ali 

onde ela é compartilhada, elaborada e assimilada. Neles, os desejos se desenvolvem e ganham 

forma. Na verdade, no espaço urbano é onde o homem citadino vive, ali ele se apropria, 

materializa, produz e reproduz sua vida, em todos os âmbitos. 

Nesse sentido, entendemos que espaço urbano não é apenas ambiente de ganhos e 

trocas econômicas, mas igualmente espaço de circulação, de interação e diálogo entre seus 

habitantes. Onde o eu se constrói e se torna sujeito no encontro com outros tantoseus. Esse 

espaço está repleto de possibilidades, e imbricado de sentidos e significados inimagináveis. 

As pessoas idealizam e constroem suas existências, trajetórias e sonhos nesse meio.  

Sendo assim, pensamos que na reflexão acerca de espaço urbano, mais do que 

falar em espaçode produção e reprodução material, conflito e luta pela sobrevivência, 

perpassa pela nossa concepção apreendê-lo como um ambiente construído a partir de infinitas 

relações, sonhado e tecido por muitas pessoas como espaço de possibilidades, onde diversos 
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coletivos vivem, circulam, interagem e lutam pelo direito pleno aos seus bens e instâncias. É 

nesse meio em que se inserem os jovens da periferia de baixa renda, como sujeitos sociais 

que, através dos mecanismos que possuem, circulam e usufruem da cidade. 

 

1.2.2 - Circulando pela cidade: Diversidades e Sociabilidades Juvenis 

 

No contexto das cidades contemporâneas, os sujeitos juvenis coexistem com 

situações de vida que permeiam territórios de esperança, de invisibilidade e de desesperança, 

mas depreendemos das leituras teóricas que mesmo em meio às contradições os jovens 

circulam por alguns espaços, se apropriam e elaboram circuitos de sociabilidades e se fazem 

reconhecidos através de configurações singulares. Sem dúvida, existem alguns problemas, 

limitações e restrições que são entraves às suas diferentes práticas no espaço urbano, mas, 

mesmo assim, demonstram que constroem mecanismos de ação e resistência diante das 

experiências da vida citadina. 

Dayrell (2001) analisou grupos de estilo musical de rap e funk constituídos por 

jovens pobres da periferia da cidade de Belo Horizonte/MG. Através dessa pesquisa, o autor 

percebeu na periferia uma efervescência cultural protagonizada pelos jovens, que utilizam a 

dimensão simbólica como forma de expressão e comunicação. A música, a dança, o corpo e o 

visual são mediadores nesse processo.  

Tal autor apresentou o cenário de vida desses jovens; quem são os sujeitos que 

participavam dos grupos supracitados; quais eram suas experiências e o contexto cotidiano 

que vivenciavam em relação a trabalho, escola e família. Ele revelou a condição de jovem, e 

buscou apreender as relações estabelecidas e as vivências nas três instâncias sociais 

mencionadas. Entendemos, assim como o autor, que os jovens de menor renda inseridos em 

bairros periféricos são sujeitos que buscam ser reconhecidos, se apropriarem e usufruírem do 

espaço urbano onde vivem a partir dos mecanismos, possibilidades e especificidades da sua 

condição social. 

O autor ressalta que a música é o principal produto consumido pelos jovens 

pesquisados, e é também o que os acompanha em diversos momentos no decorrer da sua vida 

cotidiana. Através da apropriação de um estilo de vida, a partir de um gênero musical, muitos 

deles vivenciam e sonham com alternativas de vida diferentes. Nessa perspectiva, apesar do 

seu contexto de vida, são protagonistas e sujeitos de sua história. Eles assumem o papel de 
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produtores de sua música e criam grupos de estilos diversos, que ampliam suas experiências 

na cidade. (DAYRELL, 2005) 

Para os jovens pesquisados pelo referido autor, estar inserido num grupo é 

importante, pois isso contribui para a obtençãode visibilidade no meio em que vivem e na 

circulação pelo espaço urbano com os grupos onde estão engajados. 

 Ao abordar a discussão sobre juventudes e grupos culturais, Dayrell (2003) 

demonstrou as possibilidades que esses grupos potencializam como espaços de socialização e 

aprendizado, apresentando as peculiaridades do ser jovem na periferia. O meio cultural 

constitui-se em um mediador no qual é possível vivenciar a sua condição juvenil. Assim, a 

partir dos estilos musicais, esses sujeitos constroem determinados modos de ser jovem e 

trazem ao espaço público a diversidade e as contradições vivenciadas pela juventude nas 

periferias urbanas. 

Nascimento (2005) investigou os jovens do ensino médio e fundamental de três 

escolas públicas na periferia de Porto Alegre/RS. O objetivo da autora era conhecer os 

espaços na cidade por onde esses jovens transitavam no cotidiano e as práticas desenvolvidas 

por eles nos referidos espaços. Segundo ela, os jovens ocupavam e eram encontrados nos mais 

variados espaços da cidade em que conseguiam transitar. A partir das suas práticas sociais, 

expressadas na música, no esporte, na religião, na escrita ou no desenho, eles encontravam 

uma forma de se mostrarem à sociedade, uma vez que outros meios institucionalizados não 

lhes dão voz e vez.   

Acreditamos, assim como Nascimento (2005), que os jovens ocupam os mais 

variados espaços. Eles estão em diversos ambientes - públicos ou privados - que compõem a 

cidade, nos vários meios por onde conseguem transitar. Alguns são mais visíveis, transitam 

com facilidade, e outros encontram empecilhos e interdições - mas todos procuram um espaço 

de reconhecimento, interação e visibilidade. 

Nascimento (2005) ressalta que “mesmo em condições precárias os jovens 

encontram meio de expressarem sua indignação através da sua cultura, dos seus grupos de 

estilos e nas marcas deixadas nos muros ou no próprio corpo” (NASCIMENTO, 2005, p. 

260). A partir das suas práticas sociais, eles encontram uma via possível para mostrar quem 

são e o que pensam. 
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Magalhães (2008) realizou uma pesquisa cujo objetivo era compreender a relação 

existente entre grupos culturais
12

 e a experiência urbana de jovens de periferia. Conforme a 

autora, esse estudo foi fruto de outra investigação sobre as trajetórias e a sociabilidade dos 

jovens de grupos culturais em São Paulo. O grupo pesquisado foi um grupo cultural chamado 

Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), localizado na zona sul de São Paulo e 

composto por jovens e adultos moradores de vários bairros periféricos da cidade. Na referida 

pesquisa, foram expostos os trajetos dos jovens entrevistados, pontos de encontros - antes e 

após o ingresso no grupo -, seus espaços de sociabilidades, usos e apropriação de 

equipamentos públicos, entre outros.  

Embora essa pesquisa apresente a relação com a cidade a partir de grupos 

culturais, Magalhães (2008) fez uma abordagem de diversos autores acerca dos jovens e as 

relações estabelecidas com e no espaço urbano. Elaevidenciou que, além do caos das cidades 

contemporâneas, os sujeitos que nela vivem interagem e transformam-na. Segundo a autora, 

os trabalhos mencionados demonstram a relação entre juventude e cidade de forma limitada, 

já que a maior parte aborda a cidade como cenário e não como parte de uma relação. 

 A autora mencionada concluiu que a partir da inserção nesses grupos, a 

experiência urbana dos jovens é ampliada.  A atuação no grupo redefine o cotidiano do jovem, 

mudando suas formas de acesso à cidade e recriando novas formas de sociabilidade - sendo, 

de tal modo, importante potencializadora na apropriação da cidade, uma vez que fornece 

meios a um determinado tipo de mobilidade no espaço citadino. Através da pesquisa “[...] 

descobriu-se uma mobilidade desenvolta de jovens na cidade, que estava escondida atrás de 

estereótipos e de uma aparente apatia e imobilidade da juventude.” (MAGALHÃES, 2008, p. 

229) 

Ficou evidente, através dos desenhos de mapas representando os percursos dos 

jovens pesquisados em São Paulo, que após o ingresso no grupo houve um aumento 

considerável de lugares frequentados, havendo uma diversificação de locais e aumento da 

frequência em alguns espaços. Fazer parte de um grupo cultural forneceu meios para uma 

transição para outros espaços; eles não estão segregados ou contidos no bairro de origem. 

(MAGALHÃES, 2008) 

                                                           
12

 Para Magalhães (2008), a nomeação ‘grupos culturais’ faz parte do cenário contemporâneo e amplia o 

universo de experiência e relações dos jovens da periferia. Os grupos culturais não podem ser considerados 

isoladamente, mas inseridos em determinados contextos. Para a referida autora,‘grupos culturais’ é um conceito 

mais amplo, que não se constitui em esferas homogêneas de sociabilidades, e não está restrito apenas a uma 

manifestação coletiva em torno de determinada prática, que agrega também os grupos de estilos musicais. 

O autor Juarez Dayrell (2002) nomeia esses grupos pertencentes a diversas linguagens artísticas e musicais de 

“grupos culturais”. 
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A discussão proposta por Cassab (2009) apresenta as trajetórias dos jovens pobres 

na cidade. A autora aborda a relação dos jovens pobres com o espaço, e apresenta este como 

importante elemento nas práticas da juventude contemporânea. Os alvos da pesquisa foram os 

jovens pobres moradores de bairros periféricos e atendidos por dois programas destinados à 

juventude na cidade de Juiz de Fora/MG. 

Para a autora mencionada, refletir sobre a cidade é ponderar as contradições, 

conflitos e tensões que se estabelecem no espaço urbano. Nela, sujeitos desiguais disputam 

seu uso e apropriação, confrontando-se pelo direito a ela. Os jovens pobres estão 

cotidianamente submetidos a mecanismos que restringem o uso e apropriação da cidade e do 

urbano. Para eles é vetado o acesso a bens simbólicos e à possibilidade de viverem a cidade 

como obra e espaço da política. (CASSAB, 2009) 

Dentre os aspectos observados por essa autora, foram identificados alguns limites 

impostos aos jovens no tocante ao direito à cidade. O uso e apropriação da cidade são restritos 

e limitados a apenas ‘pedaços’ dela. A circulação pela mesma é circunscrita a determinados 

espaços, ao bairro em que residem ou ao seu entorno - poucos circulam de fato pela cidade.  

Em outro trabalho, Cassab (2013) reflete acerca dos percursos e usos do espaço 

pelos jovens pobres na cidade média de Juiz de Fora/MG. Ela identificou a produção do 

espaço urbano como produção da vida. Para a autora, os jovens pobres enfrentam dificuldades 

diversas na cidade e em seus bairros na periferia urbana, como violência (em função do 

tráfico de drogas); o transporte coletivo precário; os bairros onde residem são afastados; baixa 

qualidade dos serviços públicos; falta de equipamentos de lazer e cultura, dentre outros. 

Porém, apesar das imagens negativas que constroem dos seus bairros, afirmam gostar dos 

mesmos. Ele é o lugar do cotidiano, das experiências e da construção de práticas coletivas - é 

um pedaço conhecido do espaço urbano. 

A partir do bairro em que residem os jovens iniciam seu movimento pela cidade, e 

muitas das representações que têm da cidade são construídas a partir da imagem que eles têm 

dos seus bairros. Assim, definem os lugares que podem ou não frequentar. Os jovens 

pesquisados frequentavam bairros próximos aos seus ou o centro, e circulavam na companhia 

de amigos e familiares que, na maioria das vezes, residiam no seu bairro de origem. Dentre 

outros entraves para a sua circulação, os jovens destacaram as diferenciações de renda e a 

restrição imposta pela violência. (CASSAB, 2013) 

Castro (2004) aborda as ações dos jovens na e pela cidade. Ela reflete sobre a 

forma dos mesmos se apropriarem e fazerem da cidade também uma obra sua, uma vez que a 
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mesma foi dada e construída pelos adultos. No livro a Aventura Urbana, escrito a partir dos 

resultados de pesquisas realizadas entre os anos de 1996 a 2004, a autora descreveu o modo 

de crianças e jovens viverem na cidade e se construírem como seus habitantes. A cidade dos 

sujeitos de pesquisa é São Sebastião do Rio de Janeiro. A autora apresenta a cidade erguida no 

cotidiano de ações de crianças e jovens que tramam a vida na cidade. A cidade é exibida a 

partir dos depoimentos, histórias e pontos de vista desses sujeitos. 

A referida autora ressalta que a vida citadina, especialmente em grandes centros 

urbanos, marca seus habitantes em todos os aspectos. Nesse meio, as crianças e jovens se 

apresentam em situação de invisibilidade, uma vez que esta é construída por e para os adultos, 

e eles a recebem como obra dada pelos adultos. Os jovens buscam, em suas ações pela cidade, 

fazer da mesma um espaço e obra sua. 

Para a autora mencionada, tornar-se habitante da cidade é um processo constante 

de aprendizagem. Nascer e crescer na cidade não é pré-condição para que saibamos lidar com 

os muitos desafios que envolvem a vida na cidade. Na vida citadina vivenciamos 

contradições, pluralidades e situações que requerem um processo constante de aprendizagem 

e de ação. Esse processo não é igual para todos os seus habitantes.  

Notamos que deslocar-se pela cidade implica experimentar a materialidade do 

espaço, recriando-o e ressignificando-o. O espaço e a ação estão entrelaçados, já que nos 

deslocamentos criam-se interações e se constroem ou reforçam relações sociais. Na circulação 

pela cidade outras experiências são vivenciadas pelos jovens, que veem impulsionadas 

transformações pessoais em si próprios e na cidade em que vivem. Novas experiências e 

descobertas são impostas a partir dos trajetos. (CASTRO, 2004) 

Na ação cotidiana de ir e vir, os habitantes da cidade configuram maneiras de ser e 

de viver. A cidade é recriada a cada momento pelos seus habitantes. Para as crianças e jovens, 

imaginar a cidade é também redesenhá-la a partir da posição que se ocupa e se quer ocupar 

naquele panorama. Nesse cenário, a visibilidade é uma das formas de se obter 

reconhecimento. (CASTRO, 2004) 

Outro ponto destacado pela autora supramencionada é a importância das pequenas 

ações realizadas pelas crianças e jovens analisados por ela, e que são importantes para esses 

sujeitos tornarem a cidade também uma obra sua. A mobilidade e usufruto dos diversos 

espaços, as afiliações e identificações são importantes nesse processo. 

 

                                         Pôr-se em movimento e fazer determinados percursos pelas ruas da cidade 

estabelecem prerrogativas socioespaciais: tornar-se conhecido nos circuitos, 
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fazer conhecidos e amigos, aprender sobre quem é quem ou como fazer o 

quê. Por outro lado, o movimento e a circulação determinam apropriações 

culturais inseridas na extensa e complexa rede de controles sociais através do 

consumo visual. (CASTRO, 2004, p. 80)  

 

Outros autores também compreendem a circulação como positiva para os jovens, 

visto que representa liberdade, encontro, apropriação e conhecimento de outras realidades - 

além da possibilidade de estabelecer novas relações sociais. A rua aparece para eles como 

possibilidade de novidade, do inesperado, campo de surpresas e experiências, lugar de 

encontro e distração. Essa é o lugar de uso e troca; nela se passa, observa, interage e vive a 

cidade. (CASSAB, 2013) 

Entendemos que no ato de circular o jovem visualiza outras possibilidades e 

horizontes, sai do bairro onde reside, circula livremente por diferentes espaços e apreende o 

espaço. Porém, as práticas sociais das juventudes, seus usos e trajetos são ainda 

condicionados pelas formas que esse espaço é produzido e organizado, e ele apresenta 

restrições, limitações e segregações. 

 Na visão de Nascimento (2005) existem problemas sociais e econômicos que são 

à base de interdição e restrição dos espaços e das práticas sociais cotidianas dos jovens. 

Muitos diminuem as possibilidades de deslocamento pelos múltiplos espaços da cidade. Na 

perspectiva de Castro (2004), mesmo sendo a circulação importante para o habitante citadino 

ocupar e conhecer a cidade onde habita, existem pré-condições como grupos econômicos e 

sociais, idade, pertencimento, estilo de vida, entre outros, que antecipam o aonde se quer 

chegar, com quem e quando. Mesmo que o circular não seja totalmente casual, essa ação não 

está totalmente condicionada, existem outros interesses, valores e crenças que desenham os 

percursos.  

Cassab (2013) observa que a juventude é produtora e reprodutora do espaço. Esse 

movimento é duplo, se dá a partir das ações, da mobilidade, dos gestos e da relação que os 

jovens estabelecem com os bairros e com a cidade, dos usos que estabelecem com e no espaço 

urbano e com a cidade. “A juventude produz o espaço e é, também, condicionada pelas 

formas pelas quais este espaço é socialmente produzido e organizado.” (CASSAB, 2013, p. 8) 

Os recursos escassos pré-determinam a circulação ou a limitam, visto que também 

muitos jovens ainda não trabalham e não possuem dinheiro para a condução ou passagem de 

ônibus para transitar por vários espaços na cidade; a discriminação que sentem em alguns 

lugares ou barreiras na comunicação com jovens de classes sociais e diferentes bairros são 

motivos para permanecerem mais tempo em casa. Muitos jovens têm também seu lazer 
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limitado à própria casa, casa de parentes e amigos, sendo tais espaços percebidos como locais 

de alegria, encontro e festa. Outros transitam por alguns espaços públicos, por exemplo, 

parques, praças e campos de futebol, ou espaços privados como boates, shoppings, entre 

outros. Existem diferenças entre os sexos masculino e feminino em relação aos espaços 

frequentados e às práticas sociais. (NASCIMENTO, 2005) 

Castro (2004) percebe que, no deslocamento pela cidade, os jovens experimentam 

todos os paradoxos e condições de acesso desigual, e em muitas vezes se encerram em 

espaços que restringem suas probabilidades de ver, conhecer e ocupar a cidade. A distância 

que separa os jovens pobres dos bens simbólicos restringe suas possibilidades de ampliar 

horizontes culturais e educacionais. Percebe-se que muitos equipamentos de lazer e cultura da 

cidade estão concentrados nas áreas mais ricas.  

Segundo a referida autora, a mobilidade por todos os espaços da cidade é restrita 

para os jovens pobres. Ainda que sejam atraídos e seduzidos pelas inúmeras possibilidades e 

ofertas que a cidade dispõe, têm o seu espaço de circulação reduzido e limitado. O acesso a 

determinados espaços como, por exemplo, os shopping-centers, é possível, desde que estejam 

dispostos a pagar o preço de sentirem-se constrangidos e, muitas vezes, humilhados. 

 Sendo assim, tais jovens veem suas possibilidades de circulação vinculadas aos 

valores do estudo e, principalmente, do trabalho, uma vez que esses seriam instrumentos que 

possibilitariam uma inclusão aos circuitos do consumo. Esses jovens também almejam ser 

alguém na vida e tal reconhecimento depende dos esforços pessoais para vencer sua posição 

desvantajosa. (CASTRO, 2004) 

Para Cassab (2009) as dificuldades vivenciadas pelos jovens pobres no acesso à 

cidade são as desigualdades sociais, segregação e distinção territorial, em que os jovens 

usufruem apenas de fragmentos da cidade e ainda carregam o estigma de jovens pobres de 

bairros periféricos. Conforme a autora, a segregação nos espaços da cidade e a distinção 

territorial promovem e reproduzem desigualdades. A circulação desses sujeitos na cidade é 

reduzida e o uso e apropriação são limitados a porções dela - apenas ao bairro em que residem 

ou seu entorno. 

No entanto, Magalhães (2008) afirma ter percebido - em sua análise realizada com 

jovens moradores da periferia - que apesar da experiência urbana destes ser marcada pela 

segregação e restrição, e o acesso a certos pontos e espaços ser limitado, nos participantes dos 

grupos culturais entrevistadospôde ser notada uma apropriação peculiar do espaço urbano. A 

mesma se faz construindo circuitos e trajetos singulares, e são influenciadas pela experiência 
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a partir da inclusão em grupo. Participar do grupo culturalpossibilitou meios para a 

mobilidade no espaço urbano, sendo que esses grupos não estão restritos aos seus meios 

sociais, o que favorece a transição por outros espaços públicos, permitindo aos jovens usufruir 

dos seus bens. 

Notamos que as diferentes juventudes nas periferias de baixa renda demonstram 

ações peculiares, seja em grupos ou individualmente, empreendendo práticas diversas pelas 

quais transitam pelos distintos espaços na cidade, construindo sentidos próprios. A maioria 

dos autores debatidos neste capítulo identifica que muitos jovens das periferias urbanas 

circulam pelos diferentes espaços, apesar dos obstáculos, desigualdades e restrições materiais 

existentes. Percebemos que são trajetórias de vida heterogêneas, que podem ser estratégias 

para sair da invisibilidade, circularem pela cidade e usufruírem dela. 

Consideramos que no cenário urbano as práticas sociais juvenis refletem outras 

possibilidades de vida diferentes das encontradas no seu meio social. Os jovens se apresentam 

como atores sociais com formas singulares de sociabilidades e reconhecimento que lhes 

permitem serem construtores da própria história de vida nos lugares em que se encontram 

inseridos. Essas realidades diversas confirmam a multiplicidade e singularidade das 

juventudes brasileiras, uma vez que esses atores sociais apresentam trajetórias de vida 

distintas. 

As cidades brasileiras apresentam realidades dicotômicas e paradoxais, onde 

coexistem lugares imbricados de possibilidades e significados, e ao mesmo tempo, situações 

com desafios e demandas sociais que clamam por soluções. Porém,a cidade, com seus espaços 

públicos e privados, potencialidades e limites, é uma obra construída por todos os seus 

habitantes, e por direito também seria de todos os que nela habitam. Entretanto, esse não é o 

quadro que se apresenta para ser contemplado e perscrutado na maioria das cidades 

brasileiras. 

Os jovens que habitam a periferia, sobretudo os de baixa renda, vivenciam 

condições de vida desafiadoras por serem da periferia e de baixa renda, o que restringe suas 

oportunidades de acessar e consumir plenamente o espaço urbano. As possibilidades 

oferecidas pelas cidades em determinados setores não chegam até eles, que vivem em posição 

de desvantagem social. Seus acessos e usos da cidade são limitados. 

Viver na periferia, muitas vezes, é viver em áreas desvalorizadas e com 

deficiências que comprometem as condições de uma vida digna. Essa parte da cidade 
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geralmente não oferece muitas escolhas e opções de lazer, educação, cultura, esporte, moradia 

e espaços públicos de qualidade.  

Tendo em vista a discussão realizada no presente capítulo, percebemos que cada 

cidade é única e apresenta contextos de vida, oportunidades e barreiras diferenciadas. E a vida 

dos habitantes citadinos é construída a partir da interação e trajetórias singulares no e com o 

meio onde estão inseridos, e a partir do lugar social que ocupam. A cidade de Montes Claros é 

uma cidade média em crescimento que apresenta um cenário de contrastes explícitos, mas 

também é um campo de oportunidades para seus habitantes e para as cidades da região que ela 

abrange.  

Os jovens entrevistados nesta pesquisa são sujeitos que vivem em bairros 

consolidados que apresentam recursos e serviços insuficientes, e ainda dificuldades que 

limitam seu acesso pleno à cidade. No entanto, eles constroem percursos particulares a partir 

dos recursos e das condições que possuem, usufruindo de distintos espaços públicos e 

privados. Sendo assim, com base nas discussões propostas pelos autores discutidos, 

reafirmamos que as juventudes são dinâmicas e singulares nas diferentes realidades, 

possuindo práticas que, embora muitas vezes invisíveis aos habitantes da cidade, ainda são 

importantes para sua formação enquanto pessoa e cidadão.  

Nesse sentido, o segundo capítulo apresentará a discussão conceitual acerca de 

Montes Claros, a área de análise desta pesquisa, suas contradições e possibilidades, os 

principais conceitos de espaço urbano, as características dos jovens e das zonas de 

planejamento que compõem a cidade. Essa reflexão nos permitirá a visualização do panorama 

da cidade enquanto lugar de vida dessas juventudes e das alternativas que elas possuem na 

realidade onde estão inseridas. 
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CAPÍTULO 2: 

MONTES CLAROS: CIDADE DOS CONTRASTES E DAS PERSPECTIVAS 

 
                                        Montes Claros tem umas coisas que as outras terras não têm. (Canto da 

Marujada) 

 

                                        Montes Claros é o resumo do Norte, funcionando como cidade-dique da 

região e sua capital de fato, que canaliza tanto benefícios como problemas 

sociais.” (Haroldo Lívio) 

 

 
                Figura 1: Praça da Matriz, século XX. 

 
                FONTE: Disponível no site http:// www.montesclaros.com/ 
 

 

Neste capítulo, será apresentada a caracterização da cidade de Montes Claros/MG. 

Sendo assim, discutiremos seus aspectos físicos, históricos, demográficos, sociais, culturais e 

econômicos, ressaltando sua importância como cidade média e polo regional, bem como sua 

centralidade no norte de Minas Gerais. Mostraremos sua expansão, o processo de formação do 

seu espaço urbano, os problemas sociais, seus contrastes e as possibilidades que ela oferece 

através dos mais complexos e diversificados bens, serviços e comércio. A elaboração de 

mapas - por meio de recursos geotecnológicos - e a utilização de dados secundários serão 

importantes para fundamentar a discussão e para a visualização e localização da temática 

abordada. 

 

2.1 - Montes Claros no Norte de Minas 

 

 

O IBGE dividiu o estado de Minas Gerais, para fins de planejamento, estudos, 

dentre outros objetivos, em 12 mesorregiões. Elas são as seguintes: Noroeste de Minas, Norte 

de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Central 
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Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudoeste 

de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata. (Ver mapa 02). As mesorregiões são 

compostas por unidades menores - as microrregiões. Portanto, o estado também possui 

estabelecidas 66 microrregiões, sendo que Montes Claros é uma das microrregiões que 

compõem essa regionalização. 

O norte de Minas é uma mesorregião que está localizada numa área de transição 

ambiental e socioeconômica. Os seus ecossistemas são marcados por uma vegetação tanto de 

cerrado quanto de caatinga, e o clima tende à semi-aridez. A população vivencia condições de 

vidas precárias, aproximando-se da realidade vivenciada no nordeste. (LEITE & PEREIRA, 

2008)  
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  Mapa 02: Mesorregiões do Norte de Minas  

 
  FONTE: Disponível em  http://www.mg.gov.br

http://www.mg.gov.br/
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A mesorregião do Norte de Minas é composta por 89 municípios, agrupados em 

sete microrregiões, e possui uma população de 1.492.715 habitantes segundo o censo de 2010. 

As microrregiões que a compõem são as seguintes: Montes Claros, Bocaiúva, Janaúba, 

Januária, Pirapora, Salinas e Grão Mogol. Os municípios que constituem o Norte de Minas 

apresentam dados bastante heterogêneos. Dentre eles, o município de Montes Claros possui o 

maior contingente da região, com 361.915 habitantes; em segundo lugar, com uma diferença 

bem significativa, está o município de Janaúba, com uma população de 66.803 habitantes 

(IBGE, 2010). Quanto à densidade demográfica dos principais municípios da mesorregião do 

Norte de Minas, Montes Claros e Pirapora são os municípios que contam com maior 

densidade, como exposto no Quadro 1. 

 

                         Quadro 1: Principais Municípios do Norte de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE, 2010 

 

 

A cidade de Montes Claros
13

, localizada na mesorregião do Norte de Minas 

Gerais e na microrregião de Montes Claros, conforme o mapa 03, está entre as coordenadas 

geográficas 16° 04’ 57” e 17° 08’ 41” de latitude sul e entre 43° 41’ 56” e 44° 13’ 1”  de 

longitude a oeste de Greenwich.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Acerca das características físicas de Montes Claros, ver Leite (2011); Nimer& Brandão (1989); Leite & Brito 

(2012), Gomes (2007). Quanto à historiografia da cidade, vide Oliveira (2000); Gomes (2007); Leite & Pereira 

(2008), Leal (2013); PMMC (2005). 

Municípios Área 

(Km²) 

População 

(2010) 

Densidade 

Demog. 

(hab/km²) 

População 

Estimada 

em 2013 

Bocaiúva 3.227.622 46.654 14,65 48.974 

Grão Mogol 3.885.294 15.024 3,87 15.667 

Janaúba 2.181.319 66.803 30,63 70.041 

Januária 6.661.666 65.463 9,83 67.875 

Montes Claros 3.568.941 361.915 101,41 385.898 

Pirapora 549.514 53.368 97,12 55.704 

Salinas 1.885.646 39.178 20,75 40.942 



59 

 

 

 

                                Mapa 03: Localização de Montes Claros na Mesorregião do Norte de Minas 

 
                                  FONTE: LEITE, M. E., 2011
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Segundo o IBGE, o município possui uma área territorial de 3568,94 km² e uma 

população de 361.915 habitantes conforme censo de 2010, implicando em uma densidade 

demográfica de 101,41 habitantes/km². A tabela 1 apresenta que a população urbana é 

composta por 344.427 habitantes, enquanto a população que reside na zona rural é de 17.488 

pessoas. O referido instituto estimou que a população do município no ano de 2013 era de 

385.898 pessoas.  

 

Tabela 1: Dados Populacionais sobre Montes Claros/Censo 2010 

Município População 

residente 

2000 

População 

residente 

2010 

Urbana 

2010 

Urbana 

na sede 

municipal 

Rural 

    

2010 

Área 

total 

Km2 

Densidade 

demográfica  

Hab./Km2 

Montes 

Claros 
306.947 361.915 344.427 338.381 17.488 3568,9 101,41 

FONTE: IBGE/Censo 2010 

 

2.1.2 - Aspectos socioeconômicos de Montes Claros e suas potencialidades 

 

Entendemos que a cidade reúne bens materiais e simbólicos, atividades e fluxos 

que exercem atração populacional e que representam, para a maioria das pessoas, perspectivas 

de novas possibilidades de vida. Atualmente, grande parte da população mundial vive em 

cidades e convive com situações de vida e problemas sociais variados. Nesse sentido, viver na 

cidade é um desafio que impõe emergências de conhecimentos e de novas práticas para 

solucionar tais entraves. 

Montes Claros
14

 é uma cidade média, um polo regional na mesorregião do Norte 

de Minas que concentra variadas instituições, atividades e serviços de diversas áreas que as 

outras cidades da sua região de abrangência não possuem - o que a transformou, também, em 

um atrativo para investimentos. Esse cenário contribuiu para o aumento do fluxo de pessoas 

que migram para acessar os bens que ela oferece. Nesse sentido, cresceu também em termos 

demográficos, o que favoreceu a concentração de pessoas de várias faixas etárias, e de jovens 

em busca de melhores perspectivas de vida. Porém, nela coexistem situações paradoxais que 

fragilizam as condições de vida no seu bojo. 

Apresentaremos, neste tópico, algumas das singularidades existentes na cidade 

mencionada que a diferenciam no contexto regional e local. Portanto, é dessas características 

                                                           
14

 Sobre o processo de industrialização e as mudanças socioeconômicas advindas desse contexto na cidade, ver 

Oliveira (2000); Leite (2011); Pereira (2007); Leal (2013); Leite & Pereira (2008); Gomes (2007). 
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que lhe particularizam que falaremos, bem como dos seus fluxos e dos seus bens fixos, que a 

tornam significativa para a região na qual está inserida. 

Quanto ao setor econômico, a cidade possui atividades bastante diversificadas. As 

atividades agropecuárias ainda possuem importância, mas as atividades secundárias e, 

sobretudo, as terciárias, são as mais expressivas (LEITE & PEREIRA, 2008).  

Os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano acerca da variável trabalho 

corroboram essas afirmações, visto que no município, no ano de 2010, 69,8% da população na 

idade de 18 anos ou mais eram economicamente ativas, conforme visualizado na figura 2.   

 

 
      Figura 2: Dados referentes ao Perfil de Montes Claros acerca de trabalho 

 
      FONTE: PNUD, IPEA E FJP (Divulgado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano) 

 

 

 

Os dados apontam que o percentual da taxa de atividade dessa população 

economicamente ativa cresceu em relação ao ano de 2000 - de 69,12% subiu para 69,85%. 

Em 2010, das pessoas ocupadas, 5,60% trabalhavam no setor agropecuário, 0,16% na 

indústria extrativa, 9,53% na indústria de transformação, 10,35% no setor de construção, 

1,03% no setor de utilidade pública, 20,82% no comércio e 50,88% no setor de serviços. 

Leite (2006) afirma que Montes Claros tem, por base econômica, principalmente 

o setor terciário. O setor comercial emprega grande parte de seus habitantes. A indústria foi 

expressiva em outras décadas, especialmente com a participação dos incentivos da SUDENE, 

que contribuíram para o desenvolvimento industrial regional. Algumas dessas indústrias 
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instaladas na cidade se consolidaram e são instituições que também oferecem empregos para 

parte da população. 

No entanto, as atividades ligadas aos serviços e comércio, principalmente o setor 

de varejo, se destacam como principais empregadoras dos habitantes da cidade. As diferentes 

esferas que compõem o setor terciário despontam como importantes na composição da 

economia do município. São elas: comércio, atividades de apoio, transportes, setor financeiro, 

comunicação, educação, saúde, cultura, diversão, lazer, dentre outras.  (PEREIRA, 2007) 

A agropecuária e a agricultura também se destacam na economia municipal. A 

agropecuária sobressai pelo cultivo de alimentos temporários e permanentes, como cereais, 

grãos, frutas, dentre outros, além da pecuária de corte e leite. Na agricultura, há o cultivo de 

variados produtos, como feijão, milho, mandioca, cana-de-açúcar, algodão, arroz irrigado, 

fruticultura, entre outros. Na pecuária, destaca-se a criação de bovinos, suínos, 

equinos,ovinos, etc. (FRANÇA, 2007) 

No que se refere à rede de saúde, além dos serviços de atenção básica, a cidade 

oferece serviços de média e alta complexidade. A rede é composta por centros de saúde, 

policlínica, rede de hospitais públicos e privados. O município então é destaque e referência 

pela diversidade de ofertas de serviços de saúde de variadas complexidades, sendo que 

estabelecimentos comerciais vinculados à referida estrutura também atendem à região. 

Leite e Pereira (2008) entendem que, devido às mudanças elaboradas pela política 

nacional de saúde implementadas na década de 1990, ocorreram alterações nos serviços de 

saúde na cidade, como fechamento de hospitais e abertura de centros de saúde com o intuito 

de descentralizar o serviço e suprir as necessidades da comunidade com um atendimento 

primário mais próximo.  

Contudo, os serviços de saúde estão distribuídos irregularmente pela cidade, 

concentrando-se em algumas áreas enquanto que outras apresentam carência dos mesmos. As 

partes leste e nordeste da cidade são exemplos disso. As referidas áreas comportam bairros 

que são densamente povoados por população de baixa renda. Sendo assim, essa população, 

para ter acesso às unidades de saúde, tem de se deslocar para outros locais da cidade, sendo 

que em muitos dos casos não conseguem ter acesso aos serviços médicos. A expansão dos 

serviços de saúde ainda não foi suficiente para diminuir as desigualdades geográficas, visto 

que os serviços de saúde continuam concentrados na área central. (LEITE, 2011) 

Outro setor expressivo é o sistema educacional, composto por todos os níveis de 

ensino, do básico ao superior. O município possui várias escolas públicas e particulares que 



63 

 

 

 

oferecem ensino fundamental, médio, pré-vestibulares e pré-concursos. Além disso, existe a 

oferta do ensino superior, que conta com universidades públicas, privadas e faculdades. O 

setor educacional desempenha o papel de centro regional e outras cidades da região acessam 

seus variados níveis de educação.  

Os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano apontam indicadores 

significativos em relação à educação no município, com um aumento da proporção de 

crianças e jovens que frequentam a escola ou que concluíram o ensino médio.  Em 2010, 

89,99% dos alunos entre 6 e 17 anos estavam cursando ensino regular com até dois anos de 

diferença em relação à idade-série, e dos alunos de 18 a 24 anos, 22,08% estavam cursando o 

ensino superior. Percebe-se que nessa modalidade de ensino, o quantitativo ainda é 

considerado baixo. Quanto à população adulta, ainda há muitas pessoas com menos 

escolaridade. Em 2010, o IDHM Educação apontou que 64,59% das pessoas com 18 anos ou 

mais haviam completado o ensino fundamental.  

O ensino superior é um dos níveis de educação formal que mais cresceram em 

Montes Claros. Percebe-se um contingente expressivo de estudantes de outros municípios que 

não possuem essa modalidade e que buscam, na referida cidade, o acesso à educação superior. 

Na visão de Gomes (2007), o setor educacional impulsionou outros setores da 

economia - alguns de forma direta ou indireta -, e o setor imobiliário foi um deles (além da 

expansão de outras atividades e serviços, como restaurantes, hotéis, transportes e comércio). 

Quanto à infraestrutura urbana, segundo dados dos indicadores habitacionais 

divulgados no Atlas de Desenvolvimento Humano, a cidade possuía, no ano de 2010, água 

encanada em 95,05% dos domicílios, e em 99,66% das casas havia energia elétrica. Quanto à 

coleta de lixo na área urbana, 98,60% dos domicílios eram atendidos por esse serviço no 

referido ano. Na tabela 2, visualizamos uma pequena melhora nos índices dos dados coletados 

em 2010 referentes ao acesso à infraestrutura no município em relação ao ano de 2000. No 

entanto, nesse ano os dados já eram bastante expressivos. 

 

 
         Tabela 2: Indicadores de Habitação – Montes Claros – MG 

Indicadores 2000 2010 

% da população em domicílios com 

água encanada 

 

87,41 

 

95,05 

% da população em domicílios com 

energia elétrica 

 

98,39 

 

99,66 

% da população em domicílios com 

coleta de lixo “somente para 

população urbana” 

 

96,31 

 

98,60 

         FONTE: PNUD, IPEA e FJP (Divulgado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano) 
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Para Pereira (2007), o setor financeiro é outro que alcançou destaque na cidade, e 

que vem incorporando cada vez mais novas tecnologias. Das cidades que compõem o Norte 

de Minas, Montes Claros apresenta uma maior concentração e diversificação dos serviços 

financeiros, superando os demais municípios. Mais de 50% dos referidos municípios não 

possuem instituição financeira. 

A área comercial em Montes Claros também é destaque pela oferta variada de 

serviços e produtos. A atividade comercial se concentra na região central, com uma 

diversidade de lojas com tendência a formar áreas de comércio especializado. Porém, 

surgiram na periferia da malha urbana os subcentros
15

 comerciais. (LEITE, 2011) 

Percebemos a extensão das distintas atividades que compõem o panorama 

socioeconômico da cidade de Montes Claros e fica evidente a centralidade exercida pela 

cidade - que a coloca em posição de destaque em vários setores e como centro dinâmico com 

múltiplas funções e serviços que suprem a demanda regional. Porém, seu crescimento urbano 

não é uniforme. No seu meio urbano coexistem quadros de possibilidades para uma minoria e 

graves problemas sociais que fragilizam grande parcela de seus habitantes, que convivem com 

perspectivas de vida limitadas. 

 

2.2.1 O Espaço Urbano de Montes Claros, Problemas e Perspectivas: um breve 

panorama 

 

Montes Claros é uma cidade com problemas e perspectivas como qualquer cidade 

brasileira. Ela possui, em seu espaço intraurbano, dificuldades que abrangem algumas das 

cidades médias em expansão e são similares às demandas enfrentadas pelos grandes centros 

urbanos - como violência, segregação espacial, desemprego, favelização, problemas 

socioambientais, crescimento desordenado, dentre outras, que se desenvolveram, sobretudo ao 

longo do seu processo de formação específico.  

A referida cidade, um polo regional, oferece diversificadas oportunidades, 

serviços e bens aos seus habitantes, uma vez que está numa região do país que apresenta um 

fraco dinamismo econômico. É uma cidade onde imperam contrastes, mas que apresenta 

perspectivas e possibilidades – atraindo, por isso, índices elevados de migrantes que chegam 

ao município. Essas contradições fragilizam e tornam vulnerável uma parcela da população 

                                                           
15

Acerca das transformações socioespaciais econômicas, no que tange às novas centralidades comerciais surgidas 

em diferentes espaços da cidade, ver França (2007) e Leite (2011). 
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que vive especialmente nas periferias de baixa renda da cidade. Os moradores, inclusive os 

jovens que vivem nessas localidades, estão expostos às variadas vulnerabilidades, pobreza e 

privação de direitos que produzem impactos na vida cotidiana, tornando distantes as 

possibilidades de usufruto de todos os benefícios produzidos pela cidade.  

O município de Montes Claros apresenta especificidades no seu processo de 

desenvolvimento. Desta forma, para compreender como a sua população jovem- que habita a 

periferia de baixa renda - usufrui, circula e acessa os benefícios e espaços dessa cidade, 

precisamos entender sua centralidade regional, como se deu a formação e organização de seu 

espaço urbano, as suas especificidades e perspectivas, bem como todos os aspectos que a 

caracterizam. 

A cidade possui peculiaridades na sua configuração urbana decorrentes de seu 

processo de formação. Os autores Leite (2011), (2006); Pereira e Leite (2008); e Pereira 

(2007) ressaltam que o crescimento econômico de Montes Claros ocasionou o 

desenvolvimento urbano da cidade e o seu aumento populacional, além de consequentemente 

ter gerado outros processos e problemas no contexto urbano. 

O crescimento econômico intenso decorrente dos investimentos do estado 

ocasionou reflexos no espaço intraurbano e em todos os setores da sociedade. Montes Claros 

atraiu diferentes investimentos, devido a sua localização geográfica, à posição de centro 

regional e por possuir boa infraestrutura urbana. 

No entanto, na década de 1970, com o advento da industrialização, houve um 

crescimento desordenado da população que migrava
16

 de outras cidades vizinhas para Montes 

Claros em busca de melhores condições de vida. A cidade não se preparou para receber esse 

intenso fluxo migratório. Muitas dessas pessoas eram de baixa renda e desqualificadas, e 

assim não conseguiram ser absorvidas pelo mercado, ficando à margem do processo 

econômico em expansão - o que gerou uma série de implicações no espaço urbano. A falta de 

planejamento, especialmente por parte do poder público, ocasionou um desenvolvimento 

urbano caótico e disperso, gerando especulação imobiliária, segregação socioespacial e 

favelização, com alguns de seus habitantes morando em loteamentos irregulares e precários. 

(LEITE, 2011) 

Segundo esse autor, com a intensa urbanização ocorrida nesse momento e a 

expansão territorial, houve na cidade também o crescimento da periferia. E como a cidade não 

possuía um desenvolvimento planejado e efetivo, deu-se origem a um espaço urbano 

                                                           
16

 Acerca de migração na cidade de Montes Claros, vide Leal (2013); Leite & Pereira (2008), Gomes (2007) 
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fragmentado. Atualmente, a cidade de Montes Claros apresenta uma grande distinção 

territorial entre as classes sociais, comprometendo seu desenvolvimento social.  

Nas últimas décadas, os motivos dos fluxos migratórios para Montes Claros 

podem estar associados, segundo Leal (2013), à oferta de diferentes serviços na cidade, como 

os serviços especializados de saúde; por ser um polo universitário; e pela oferta de variadas 

oportunidades de negócio no setor terciário.  

Outro fator importante é que o processo de ocupação do espaço urbano em 

Montes Claros não se deu de forma homogênea. O rápido processo de urbanização sem 

planejamento resultou numa distinção socioespacial explícita. Onde coexistem áreas com 

focos de pobreza, infraestrutura precária e demarcada por sérios problemas sociais, 

econômicos e ambientais, e outras áreas que contaram com investimentos do poder público 

municipal e de agentes imobiliários e são ocupadas pela população de médio e alto poder 

aquisitivo. (LEITE, 2006).  

A forma como o solo urbano é apropriado e utilizado define como será o espaço 

urbano de determinada cidade. Sabemos que o espaço é historicamente constituído. A cidade 

enquanto produto humano refletirá as formas como determinada sociedade reproduz sua vida 

material. A produção do espaço urbano se materializa nos usos e na forma como esse espaço é 

construído, produzido e dividido. Ele é o retrato de determinada sociedade. O uso do solo 

urbano, bem como sua apropriação, é desigual entre os atores sociais envolve interesses, 

finalidades e funções distintas. Na cidade contemporânea, o capital determina a forma como 

esse espaço será consumido e apropriado. 

O crescimento urbano de Montes Claros se deu, desde o início, de forma 

descontínua e espontânea. Baseando-se na localização geográfica privilegiada e no processo 

histórico, Leite (2006) descreveu a ocupação residencial da cidade. Até a década de 1970, a 

ocupação urbana da cidade restringia-se apenas à área central e os bairros no seu entorno. A 

partir de então, a área urbana sofre alterações significativas nas zonas norte, sul e leste, com 

uma expansão mais intensa do que a zona oeste, que é ocupada por uma população de maior 

renda. O processo de ocupação da cidade foi heterogêneo, com espaços demarcados por 

grandes vazios urbanos. 

A porção norte, onde estava instalado o Distrito Industrial, foi a parte da cidade 

que mais cresceu na década de 1970 e se expandiu nas décadas posteriores após a chegada de 

indústrias e do Projeto Cidade de Porte Médio, que executou uma série de ações e aumentou a 

qualidade de vida da população carente contemplada. O projeto mencionando ainda 



67 

 

 

 

beneficiou outras áreas ocupadas na cidade, sobretudo a porção sul, com a ampliação da 

infraestrutura urbana. (LEITE, 2006)  

Para esse autor, nessa época a parte centro-oeste da cidade abrigava a classe 

média alta e era pouca povoada. A área contou com uma intensa ampliação nas décadas 

subsequentes. Era uma parte com boa infraestrutura, e é a que menos mudou. A mesma 

contou ainda com ampliação decorrente do surgimento de bairros habitados por população 

considerada de classe média baixa. Na parte sul da cidade, o desenvolvimento se deu 

moderadamente no início dos anos 1970, quando existia um amplo vazio urbano com apenas 

alguns bairros. Nas décadas de 1980 e 1990, essa área teve um crescimento considerável.  

A parte leste teve um crescimento menos acelerado, impulsionado no final da 

década de 1970 e se intensificando na década de 1980. Nas décadas de 1990 e 2000 foi a 

porção que mais se ampliou na cidade, sendo habitada, sobretudo, por população de baixa 

renda e com surgimento de bairros com infraestrutura precária. (LEITE, 2006) 

Na década de 1990, houve uma expansão urbana menor em relação à década 

anterior. Nas décadas posteriores, o crescimento urbano se caracteriza pela ocupação das 

áreas vazias da cidade e pelo processo de verticalização.  

Percebemos que a ocupação do solo urbano de Montes Claros é marcada pela falta de 

planejamento e por um contraste social explícito, onde existem desigualdades refletidas na 

estrutura territorial e na forma como a cidade é apropriada. O mapa 04 permite visualizar 

quais espaços residenciais da cidade são ocupados pelas diferentes classes sociais. 
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 Mapa 04: Uso residencial em Montes Claros – MG 

 
 FONTE: LEITE, M.E., 2011 
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Diante dessa contextualização, percebemos que o crescimento urbano de Montes 

Claros foi heterogêneo. Ocorreu de forma desordenada, desigual e com uma segregação 

socioeconômica em que grupos sociais privilegiados usufruem de áreas na cidade com 

infraestrutura urbana completa, enquanto que a outra parcela da população se instalou em 

partes da cidade com variadas deficiências e problemas sociais.  

Leite (2011) afirma que a atual configuração espacial de Montes Claros é fruto da 

sobreposição de várias formas de ocupação do solo e acúmulo de problemas urbanos não 

resolvidos e que se agravaram no decorrer do tempo. A cidade convive, nos dias atuais, com 

um espaço urbano desorganizado e com problemas urbanos e desigualdades que afetam seus 

habitantes.  

Considerando as referidas perspectivas teóricas, entendemos que a cidade de 

Montes Claros vivenciou um processo de formação socioespacial desigual, uma vez que 

apresenta um espaço urbano marcado pelos contrastes, desigualdades e transformações 

constantes que afetam a todos os seus habitantes.  

Percebemos que o crescimento urbano desorganizado aliado ao planejamento 

ineficaz e insuficiente ocasionou na cidade de Montes Claros uma visível desigualdade social 

e econômica entre seus habitantes. Existem na cidade duas periferias com bairros 

consolidados com infraestrutura urbana completa e que são habitados por uma população de 

maior renda. Esses bairros são inacessíveis à parcela da população de menor renda devido ao 

alto valor do solo. Sendo assim, esses habitantes, sobretudo os jovens desta pesquisa, ocupam 

a periferia marcada pelo planejamento ineficiente, equipamentos urbanos precários e 

insuficientes, pela escassez de bens materiais e variados problemas sociais. 

 Nesse sentido, os bens materiais e simbólicos produzidos pela cidade considerada 

promissora e polo regional não são consumidos de forma equânime por todos os seus 

habitantes, inclusive pelas juventudes das periferias urbanas.  

Elas têm um cotidiano marcado pelas impossibilidades de sua condição social, 

uma vez que, mesmo transitando por alguns espaços e usufruindo de seus bens, ainda 

possuem um acesso restrito aos serviços e bens oferecidos pela cidade, sendo diferenciadas as 

suas oportunidades de educação, cultura, saúde, lazer e esporte. Nas periferias urbanas se 

lidam com cotidianos muitas vezes demarcados pela falta de perspectiva de futuro promissor e 

a ausência de planejamento de um projeto de vida pessoal e profissional. Sendo assim, as 

experiências que essas juventudes fazem com e no espaço urbano são singulares.  
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As juventudes são heterogêneas e assumem distintas faces conforme suas 

condições históricas, sociais, econômicas e culturais. E a vida na periferia é marcada por 

experiências de desigualdades sociais manifestas no acesso desigual à cidade e aos seus bens 

materiais e simbólicos. Existem distinções também nas oportunidades e no acesso aos 

equipamentos públicos de qualidade. Muitos jovens, como no caso da cidade de Montes 

Claros-MG, onde foi realizada a presente pesquisa, apesar de viverem em bairros 

consolidados, usufruem de uma infraestrutura urbana precária e interdições que marcam o seu 

cotidiano.  

 

2.3.1 - Distribuição dos Jovens em Montes Claros/MG 

 

A produção do espaço urbano em Montes Claros foi marcada por realidades 

contraditórias e contrastes que ocasionaram desigualdades e invisibilidade em uma parcela de 

seus habitantes. As referidas pesquisas apresentadas neste capítulo apontaram a cidade como 

polo de desenvolvimento regional, de atração de imigrantes e de investimentos diversos em 

todos os setores.  

No entanto, além das possibilidades oferecidas aos seus habitantes e à região, a 

cidade de Montes Claros é também atingida por problemas sociais decorrentes da sua 

expansão, e que afetam as condições de vida de seus moradores, como desemprego, violência 

e criminalidade, desigualdade social, déficit habitacional, pobreza, entre outros. Esse quadro 

acarreta uma situação de vulnerabilidade social. 

Nesse contexto, apreender as especificidades dos percursos das juventudes e como 

essas se inserem e se relacionam com e no espaço urbano pode ser importante para que sejam 

conhecidas as suas potencialidades e demandas. E, sobretudo, pode possibilitar que futuras 

ações e propostas voltadas para esse público possam ser melhor planejadas e vinculadas com 

as diferentes realidades das juventudes na sociedade contemporânea. 

  Considerando a presente pesquisa acerca de juventudes e espaço urbano, 

percebemos a importância de conhecer também a distribuição dos jovens pela cidade e 

mapear o espaço urbano no qual eles vivem, onde estão concentrados, como estão distribuídos 

e em quais áreas eles vivenciam esse momento da vida. Posteriormente, no próximo capítulo, 

através das falas da população jovem residente na periferia de baixa renda da cidade de 

Montes Claros, apresentaremos como são os usos, acessos, consumos e trajetórias dos 

referidos sujeitos no espaço urbano. 
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Conhecer é fundamental para qualquer ação e intervenção, pois revela quem são 

os sujeitos e os espaços onde estão inseridos. Nessa direção, o mapeamento foi o primeiro 

passo para conhecer, identificar e localizar os jovens no contexto da referida cidade média, 

polo de atração de migrantes de diferentes faixas etárias. 

Montes Claros possui um contingente na sua sede urbana de 338.381 habitantes, 

segundo dados do censo do IBGE de 2010. O referido censo apontou que o grupo 

populacional composto por jovens se demonstrava representativo, com uma quantidade de 

101.116 pessoas na faixa etária dos 15 a 29 anos, ou seja, 29,88 % da população total. 

De acordo também com as pirâmides etárias dos anos 2000 e 2010, representadas 

pelas figuras 3 e 4 obtidas no Atlas de Desenvolvimento Humano, a referida faixa etária se 

demonstrava bastante expressiva dentre as outras. As bases das duas pirâmides são largas, ou 

seja, ainda apresentam uma elevada taxa de natalidade, com tendência à redução. A pirâmide 

de 2000, em relação à pirâmide de 2010, demonstrou estreitamento da base, o que 

corresponde à redução no número de nascimentos, bem como mostrou aumento da zona 

central do gráfico, o que significa crescimento da população em idade de transição de jovem 

para adulto. O topo do gráfico se apresenta ainda estreito, com um leve aumento no ano de 

2010, o que representa crescimento da expectativa de vida. 

 

 

                          Figura 3: Pirâmide Etária/2000 

 
                          FONTE: PNUD, IPEA e FJP (Divulgada pelo Atlas de Desenvolvimento Humano) 

 

 

 



72 

 

 

 

A pirâmide etária de 2010 ainda é composta por uma população 

predominantemente jovem, pois observamos a transição de maior contingente da faixa etária 

de crianças e adolescentes para a fase jovem, entre idade de 20 a 29 anos. Diante desses 

dados, podemos afirmar que a população de Montes Claros se apresenta, em maior parte, 

como jovem (15 a 29 anos de idade) e adulta com tendência a envelhecer. 

 
 

                         Figura 4: Pirâmide Etária/2010 

 
                         FONTE: PNUD, IPEA e FJP (Divulgada pelo Atlas de Desenvolvimento Humano). 

 

 

 

Essa considerável presença juvenil requer análises aprofundadas sobre suas 

trajetórias, demandas e uma atenção especial do poder público no tocante às ações e políticas 

específicas para esse público. E o panorama de crescimento que a citada cidade vivencia em 

vários campos provoca indagações sobre o acesso de seus habitantes aos bens materiais e 

simbólicos, e como os mesmos usufruem dessa conjuntura. 

No mapa 05, visualizaremos a distribuição espacial dos jovens na cidade de 

Montes Claros, por zonas de planejamento. De acordo com os dados representados, essa 

população juvenil está distribuída de maneira desigual por algumas zonas de planejamento. 

Mas concentram-se mais em regiões no entorno da área central e periféricas.  
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    Mapa 05: Proporção de Jovens por zonas de Planejamento 
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Conforme os  referidos dados, uma quantidade expressiva de população  jovem 

está concentrada em três zonas de planejamento, onde destacam-se as áreas do Maracanã, 

Santos Reis e Renascença. No geral, os dados apresentam a maior concentração populacional 

em áreas consideradas periféricas em relação ao Centro.  

A área do Maracanã possui uma população de 9.640 jovens na faixa etária de 15 a 

29 anos, e sua população total é de 32.445 pessoas, o que representa 29,71% da população da 

região. No setor Renascença, das 26.994  pessoas que compõem a população total da região, 

8.281 são jovens, ou seja, 30,67% do grupo populacional. Já na zona de planejamento do 

Santos Reis o número existente de jovens é de 8.217 pessoas, o que constitui 30,96% da 

população total, que é de 26.538 moradores.  

Já na distribuição espacializada por faixa de idade através do censo de 2010, 

constata-se uma concentração de jovens em três grandes zonas de planejamento localizadas na 

periferia de Montes Claros, totalizando 26.078, o que representa 25,79% do total de jovens na 

cidade. Conforme revelam os dados do censo de 2010, a maioria se concentra especialmente 

em regiões da periferia da cidade e no entorno da área central, se espalhando em menor 

quantidade pelas outras áreas da cidade, como visualizado no mapa 06. 
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 Mapa 06 :  População Juvenil em Montes Claros(MG), Censo/2010      
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Leite (2006) ressaltou que as zonas de planejamento mais populosas eram as áreas 

nas quais o preço do solo urbano era baixo, uma vez que existia deficiência nos serviços de 

infraestrutura e por conta de sua localização periférica - o que determinava a ocupação por 

uma população de baixa renda e carente de recursos. Diante disso, percebemos que as 

juventudes que residem nessas áreas convivem com variados problemas urbanos, 

precariedades, bens materiais e equipamentos urbanos insuficientes. 

O autor citado apontou, na época, que a periferia na cidade de Montes Claros 

alojava tanto uma população carente de recursos quanto uma população com disponilibilidade 

desses recursos. Existia na cidade uma fragmentação socioespacial, com parte da população 

com melhores condições residindo nas periferias da porção oeste e sudoeste da cidade, e outra 

parte pobre, que se concentrava nas outras periferias de outras partes da cidade. A periferia 

acessada por parte dessa população era precária, marcada pelo baixo poder aquisitivo de seus 

habitantes, pelas privações, e por deficiências de infraestrutura e equipamentos urbanos. 

Nesse sentido, ao falar das juventudes inseridas nessas áreas, devemos caracterizar de qual 

espaço urbano e juventude se fala. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, a renda per capita média da 

cidade de Montes Claros cresceu 98,51% nas últimas duas décadas, passando de R$ 327,75, 

em 1991, para R$ 650,00 em 2010, conforme visualizado no quadro 3. A desigualdade 

diminuiu. Segundo o índice de Gini, que avalia a concentração de renda, esta passou de 0,60, 

em 1991, para 0,61 em 2000, caindo depois para 0,53 em 2010. Porém, os dados acerca da 

renda apropriada por estratos da população revelam que a renda ainda continua concentrada, 

uma vez que, no ano de 2010, os 20% mais ricos da população detinham 58,71% da riqueza 

produzida, segundo visualizado nas tabelas 3 e 4. 
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                             Tabela 3: Renda e Desigualdade – Montes Claros/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FONTE: PNUD, IPEA, FJP (Divulgado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano) 

 

 

 

                              Tabela 4:  % da Renda Apropriada por Estratos da População -  Montes  Claros/MG 

 1991 2000 2010 

 

20% mais pobres 2,84 2,79 3,77 

 

40% mais pobres 8,55 8,63 11,21 

 

60% mais pobres 17,97 18,09 22,82 

 

80% mais pobres 34,54 34,53 41,29 

 

20% mais ricos 65,46 65,47 58,71 

 

                               FONTE: PNUD, IPEA, FJP (Divulgado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano) 

 

 

A renda foi uma variável importante nesta pesquisa, visto que estamos falando de 

jovens da periferia urbana com baixa renda. A renda utilizada foi a renda mensal, como um 

dos critério para medir e localizar onde estão concentrados os jovens da periferia de baixa 

renda na cidade de Montes Claros. 

No Brasil, o cadastro único é um instrumento de identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. O mesmo é utilizado para Programas 

Sociais do Governo Federal. Para esse cadastro, são entendidas como baixa renda aquelas 

famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa (per capita), ou renda 

familiar mensal de até três salários mínimos.  

O IBGE considera como pobre a família que possui renda mensal per capita de até 

½ salário mínimo. Essas foram as definições utilizadas por alguns organismos brasileiros para 

definir baixa renda. Porém, sabemos que existem outros critérios utilizados por organismos 

internacionais. Sobre esses índices de classificação, não existe uniformidade entre os 

pesquisadores e instituições quanto aos mesmos. São tecidas críticas quanto às perspectivas 

limitadas das definições de pobreza e renda – porém esses critérios ainda são os mais 

utilizados. 

 1991 2000 2010 

 

Renda per capita 327,75 485,55 650,62 

 

 

Indice de Gini 

 

0,60 

 

0,61 

 

0,53 
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No mapa 07, apresentamos a renda domiciliar mensal de Montes Claros por 

região de planejamento, segundo o censo de 2010. De acordo com o referido mapa, a renda na 

cidade se encontrava polarizada nas áreas Oeste e Central. Como demonstrado, a renda 

domiciliar mensal em Montes Claros é maior nos setores de planejamento Ibituruna,Melo, 

Todos os Santos, Centro e Morada do Parque. Nas regiões da periferia da cidade constatamos 

as menores rendas.  

 Segundo Leite (2006) a região centro-oeste da cidade apresentava as melhores 

condições de vida dos moradores, com as maiores rendas per capitas, acesso a infraestrutura 

completa e bons indicadores sociais. Existia na cidade uma evidente desigualdade social e má 

distribuição de renda entre os diferentes setores de planejamento. 
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  Mapa 07: Renda Domiciliar Mensal por Zona de Planejamento  
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Na tabela 5, apresentaremos a renda por domicílios nas 26 regiões de 

planejamento da cidade de Montes Claros, conforme dados coletados do censo do IBGE de 

2010. Pode ser visualizada através da renda familiar de até três salários mínimos, estipulada 

pelo cadastro único, que tem como base o atual salário mínimo de R$ 724,00, já que foram 

vários setores que apresentaram a renda per capita domiciliar dentro deste indicador. Mas, de 

acordo com o critério estabelecido pelo IBGE, a renda per capitade até ½ salário mínimo foi 

encontrada nos seguintes setores: Distrito Industrial, Maracanã, Santos Reis, Village do Lago, 

Independência, Alto da Boa Vista e Santo Inácio. Percebemos que as rendas domiciliares 

apresentadas como menores se agrupam em quatro regiões de planejamento localizadas na 

periferia da cidade. 

 

  Tabela 5: Renda Domiciliar Mensal por Região de Planejamento  

 

Região de 

Planejamento 

 

Renda Por 

Domicílios/2010 

 

Região de 

Planejamento 

Renda Por 

Domicílios/2010 

Village do Lago R$ 227,51 Santa Rita R$ 543,40 

Santo Inácio R$ 271,91 Planalto R$ 551,82 

Independência R$ 305,27 São Judas R$ 568,59 

Distrito Industrial R$ 315,38 Major Prates R$ 655,16 

Santos Reis R$ 318,80 Edgar Pereira R$ 815,65 

Alto da Boa Vista R$ 321,64 Vila Guilhermina R$ 926,48 

Maracanã R$ 352,18 Santo Expedito R$ 1.035,22 

Delfino R$ 378,90 São José R$ 1.080,42 

Monte Carmelo R$ 426,87 Centro R$ 1.204,45 

Renascença R$ 450,72 Morada do Parque R$ 1.210,42 

Lourdes R$ 492,67 Todos os Santos R$ 1.385,16 

Sumaré R$ 505,68 Melo R$ 1.835,80 

Vila Oliveira R$ 533,77 Ibituruna R$ 2.077,76 
  FONTE: IBGE, 2010 
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Os dados do Censo de 2010 demonstram que não existe uniformidade na 

concentração de jovens por faixa de idade nas diferentes regiões de planejamento. No entanto, 

a localização geral da juventude em Montes Claros está polarizada no entorno da área central 

e espalhada pelas áreas de planejamento na periferia da cidade.  

Outro dado observado é que na faixa de idade de 21 a 23 anos, a cidade demonstra 

um total de 21.611 jovens, ou seja, 21,37% do total de 101.116 jovens que a cidade possui - o 

que demanda uma atenção especial para as necessidades desse grupo, especialmente no 

tocante às políticas e ações voltadas para a profissionalização e o mercado de trabalho. 

A zona de planejamento do Morada do Parque é a que menos possui jovem em 

qualquer idade, com um total de apenas 727 pessoas de 15 a 29 anos, ou seja, 0,71% da 

população total de jovens da cidade. Em seguida, temos o setor do Melo com 1.153 jovens, o 

que representa 1,14% do número total de jovens da cidade. Essas duas regiões são habitadas 

por uma população de maior renda. Duas áreas que se destacaram com menor quantidade de 

jovens foram Santo Inácio, com 1.355, e Santo Expedito, com 1.722. O setor Santo Inácio 

está localizado na periferia, é uma área de ocupação mais recente e onde se concentram 

pessoas de baixo poder aquisitivo, enquanto que no setor Santo Expedito residem pessoas de 

médio e alto poder aquisitivo, e é uma área de ocupação mais antiga. 

Como visualizado nos mapas dos jovens distribuídos por faixa etária nos setores 

de planejamento, além das três zonas que apresentaram uma grande concentração de jovens, 

mais quatro regiões podem ser observadas com um contingente expressivo de jovens de 15 a 

29 anos, como Carmelo, com 7.192; Delfino, com 7.079; Santa Rita, com 6.702; e Major 

Prates, com 6.331 jovens. As referidas regiões possuem características distintas em vários 

aspectos, porém estão localizadas em setores no entorno do Centro e na periferia.  

Outros setores de planejamento não foram mencionados porque priorizamos os 

setores que possuíam a maior e a menor concentração de jovens - não apresentamos o 

contingente de todos os setores por faixa de idade, mas a quantidade total de jovens de 15 a 29 

anos por setor de planejamento pode ser visualizada na tabela 6. 
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Tabela 6: Total de Jovens por Região de Planejamento  

 

Região de 

Planejamento 

 

Total de 

jovens de 

15 a 29 

anos 

% de 

jovens 

por setor 
Região de 

Planejamento 

 

Total de 

jovens de 

15 a 29 

anos 

% de 

jovens 

por 

setor 

Morada do Parque 727 
27,08 

Village do Lago 2.998 
  31,56 

Melo 1.153 27,63 Vila Guilhermina 3.051 29,79 

Santo Inácio 1.355 28,18 Lourdes 3.445 29,05 

Santo Expedito 1.722 28,50 Alto da Boa Vista 3.686 31,14 

São Judas 1.943 29,42 Independência 4.104 29,83 

Ibituruna 2.036 26,49 Sumaré 5.146 29,06 

Centro 2.140 33,42 Major Prates 6.331 29,74 

Edgar Pereira 2.173 31,10 Santa Rita 6.702 29,47 

Todos os Santos 2.173 30,38 Delfino 7.079 29,75 

Distrito Industrial 2.284 29,38 Monte Carmelo 7.192 29,30 

São José 2.386 32,04 Santos Reis 8.217 30,96 

Vila Oliveira 2.483 31,32 Renascença 8.281 30,67 

Planalto 2.669 28,65 Maracanã 9.640 29,71 

   FONTE: IBGE, 2010 

 

Identificamos que a juventude está espalhada por toda a cidade - em algumas 

áreas em maior quantidade, em outras, em menor número. Porém, a mesma se apresentou 

concentrada, especialmente na periferia que possui as menores rendas mensais, o que 

determina a vivência de diferentes problemas urbanos e de acesso diferenciado dos jovens aos 

bens materiais e ao espaço urbano de Montes Claros. 

 Com base na teoria discutida no presente capítulo, observamos que as áreas com 

maior concentração de jovens são regiões de planejamento consideradas populosas e que 

tiveram sua ocupação determinada, principalmente, por uma grande parcela de migrantes e 

uma população de menor poder aquisitivo - visto que a existência de uma infraestrutura 

urbana insuficiente e com carência de equipamentos públicos de lazer, educação, cultura, 

esporte, saúde, dentre outros fatores, contribuíram para um baixo valor da terra, tornando-se 

assim acessíveis às pessoas de menor renda.  

Dessa maneira, são suscitadas na cidade demandas de ações, políticas e análises 

específicas, uma vez que essas áreas demonstram distintas desigualdades, baixos indicadores 

sociais, entre outros problemas sociais e também perspectivas e trajetórias de vida singulares 

com possibilidades diferenciadas de usos, acesso e apropriação do espaço urbano.  

Apesar da maioria dos jovens em Montes Claros residirem em bairros 

consolidados no interior da cidade, são áreas localizadas na periferia considerada de baixa 



83 

 

 

renda, e que apresentam diversas precariedades. Nesse sentido, as experiências citadinas dos 

jovens na cidade mencionada são desiguais, uma vez que seu espaço urbano apresenta uma 

distinção física e territorial bem explícita e duas periferias distintas, nas quais é possível que 

sejam acarretadas implicações nas formas com que seus habitantes ocupam e desfrutam da 

cidade e dos seus diferentes bens materiais e simbólicos.  

Dessa maneira, perante o cenário supramencionado, reafirmamos a importância de 

compreender esse contingente juvenil que habita na periferia de menor renda e suas 

especificidades, como ele se insere e usufrui de um espaço urbano demarcado por 

desigualdades socioespaciais explícitas, como se dá seu acesso, apropriação e consumo da 

infraestrutura e dos benefícios proporcionados por Montes Claros - considerada cidade média 

em crescimento e que apresenta possibilidades e contrastes variados para seus habitantes,  

 Entendemos que essa diferenciação na distribuição espacial dos jovens em 

Montes Claros gera a necessidade de conhecermos os percursos e as práticas sociais 

vivenciadas por eles, no tocante ao uso, acesso e usufruto do espaço público e privado que 

compõem a referida cidade, e quais equipamentos urbanos eles consomem no seu cotidiano. 

Esse diagnóstico pode contribuir para que futuras políticas, projetos e ações construídos para 

os jovens em Montes Claros possam respeitar e atender às suas diferentes juventudes, e para 

que estejam assim conectadas com suas distintas realidades sociais.    
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CAPÍTULO 3: 

PERCURSOS COTIDIANOS JUVENIS NO ESPAÇO URBANO DE 

MONTES CLAROS-MG 

 

No presente capítulo serão apresentados, através das falas dos entrevistados, os 

usos, acessos, percursos, equipamentos urbanos, espaços públicos e privados frequentados 

pelos jovens de 15 a 29 anos, habitantes da periferia de menor renda na cidade de Montes 

Claros, e integrantes de variados grupos informais existentes na área analisada. Através do 

levantamento de dados do IBGE, identificamos o setor Maracanã como a região de 

planejamento com uma maior quantidade de jovens em relação às outras áreas e, ao mesmo 

tempo, com uma renda domiciliar mensal considerada como baixa, e nessa área foi realizada a 

referida análise.  

Os dados coletados nos permitiram construir informações sobre os referidos 

sujeitos e alguns de seus percursos cotidianos pelo espaço urbano de Montes Claros. 

Posteriormente, após as análises referentes às respostas obtidas com os sujeitos entrevistados 

e o levantamento do perfil socioeconômico, serão visualizados por meio de recursos 

geotecnológicos os fluxos dos referidos sujeitos na cidade e no bairro em que residem. 

 

3.1 - Descrição da área analisada e perfil dos entrevistados 

 

 A região de planejamento Maracanã está situada na porção sul da cidade de 

Montes Claros e caracteriza-se por ser uma área periférica, populosa, com uma infraestrutura 

urbana em relação a equipamentos de saúde, educação, cultura, lazer e serviços de utilidade 

pública precários e insuficientes. Essa área foi ocupada intensamente a partir da década de 

1980, sendo composta por 12 bairros, dos quais, exceto parte do Ciro dos Anjos e Vila 

Itatiaia, são considerados consolidados - visto que possuem toda uma infraestrutura urbana. A 

população jovem residente nessa área, conforme dados do IBGE de 2010, é de 9.640 jovens e 

sua população total é 32.445 pessoas. O contingente juvenil existente representa 29,71% da 

população da área. 

Para a pesquisa de campo analisamos os três maiores bairros em relação ao 

contingente populacional, sendo eles: Maracanã, Alterosa e Ciro dos Anjos. No levantamento 

realizado com informantes moradores dos referidos bairros ou observação in loco dos grupos 

juvenis, identificamos que o bairro Maracanã concentra um adensamento de diferentes 
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equipamentos urbanos
17

, serviços públicos e privados, usufruídos pelos habitantes de toda a 

zona de planejamento, visto que a inexistência dos mesmos ou as condições precárias de uso 

nos outros bairros provoca esse movimento. 

Em relação aos equipamentos de lazer, Versiani (2011) observou que no setor de 

planejamento do Maracanã existia uma maior diversidade de equipamentos públicos de lazer 

(quadra poliesportiva, quadra de peteca, barras de ginástica e pista de skate), além de outros 

espaços livres para realização de práticas diversas e um campo verde em área institucional. 

Muitos desses equipamentos se apresentavam em condições precárias para uso. As 

deficiências ainda são grandes, principalmente quanto à distribuição dos equipamentos na 

cidade, uma vez que na área analisada, não obstante a maior oferta de equipamentos, a mesma 

apresenta uma grande concentração populacional, sendo que a quantidade de equipamentos 

existentes é insuficiente para atender à demanda. 

O mapa 08 exibe parte dos equipamentos urbanos e espaços existentes na zona de 

planejamento analisada, e foram levantados e citados pelos jovens entrevistados. Conforme 

visualizado, existe no bairro Maracanã - que é considerado o maior bairro - uma praça pública 

onde se concentram uma igreja católica, Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, 

um posto policial, quadra poliesportiva e outros espaços para a prática de diferentes atividades 

físicas e esportivas, como quadra de peteca, barras de ginástica e pista de skate.  

No entorno da praça e no bairro existem ainda igrejas evangélicas frequentadas 

por parte dos jovens pesquisados. Além desses espaços, a área conta com equipamentos de 

educação, saúde e religião: escolas públicas estaduais e municipais, como o CAIC, posto de 

saúde e uma fundação. A fundação Fé e Alegria é uma entidade que possui um espaço físico 

com quadra e a instituição oferece diversos serviços e atividades para a população. Os 

equipamentos supramencionados adensados no bairro Maracanã são usufruídos por toda a 

área do entorno. 

 Os outros bairros da área possuem poucos equipamentos urbanos de saúde e 

educação. Há algumas quadras poliesportivas, em sua maioria dentro de escolas municipais, 

que mesmo em condições precárias são utilizadas pela comunidade - sobretudo pelos jovens 

                                                           
17

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - apresenta na NBR 9284/86 a definição de 

equipamento urbano como: “todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de 

serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em 

espaços públicos ou privados”. A norma classifica esses equipamentos em categorias e subcategorias e apresenta 

a relação e classificação de cada equipamento segundo sua função predominante dentro das mesmas. Na 

sequência são descritas as categorias e subcategorias definida pela norma: circulação e transporte, cultura e 

religião, esporte e lazer, infraestrutura (sistema de comunicação, sistema de energia, sistema de iluminação 

pública, sistema de saneamento), segurança pública e proteção, abastecimento, administração pública, assistência 

social, educação, saúde. 
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para a prática de diversas atividades. Não possuem praça, postos de saúde, dentre outros. No 

campo da saúde, a população desses bairros é atendida somente pelo programa Estratégia 

Saúde da Família e usufrui do posto de saúde existente no bairro Maracanã. 
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                      Mapa 08: Equipamentos urbanos do Maracanã  
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Os sujeitos selecionados para a pesquisa têm entre 15 e 29 anos e residem na 

região do Maracanã
18

, são integrantes de diferentes grupos informais
19

 que surgiram 

espontaneamente, baseados em interesses compartilhados em torno de uma identificação 

religiosa, esportiva e cultural. Entre as variadas características dos grupos nos quais estão 

inseridos, destacamos que são grupos informais inseridos ou não em instituições formais. 

Além dos encontros periódicos, eles participam de eventos esporádicos, em encontros e 

atividades diversas em vários espaços na cidade de Montes Claros e outras cidades, e são 

também organizadores de ações sociais pontuais. 

Através de informações concedidas pelos líderes e membros dos grupos 

pesquisados, bem como pelo questionário socioeconômico aplicado com os jovens 

entrevistados, foi possível levantar informações e traçar um perfil de cada grupo, 

especialmente dos jovens sujeitos da pesquisa.  

O Grupo Jovens em Missão
20

 possui 20 jovens, no qual são frequentes apenas de 8 

a 10 pessoas. Reúne-se em uma igreja católica na região analisada. Além das reuniões 

realizadas em grupo, na igreja, eles participam de atividades religiosas e sociais fora do 

espaço dessa instituição. Eles vão a atividades diversas, esporadicamente fazem visitas a 

instituições de caridade, bairros periféricos de baixa renda,realizam campanhas sociais em 

épocas festivas do ano e fazem doação dos objetos e itens adquiridos. 

O Nova Geração é um grupo religioso que possui em torno de 20 jovens de 15 a 

30 anos. O referido grupo, além das atividades religiosas de evangelismo e das ações sociais 

que realiza na igreja frequentada por seus integrantes, atua em atividades em outros espaços, 

bairros e cidades. Os integrantes estabelecem laços de amizade e redes de trocas diversas, e se 

reúnem em diferentes espaços públicos e privados em torno dos mesmos valores e da mesma 

fé religiosa.  

O Poder da Graça é um grupo religioso misto, composto por jovens e 

adolescentes a partir de 12 anos até os 22. Possui em torno de 25 jovens e adolescentes, porém 

                                                           
18

 Apesar do levantamento dos dados dos grupos e dos equipamentos urbanos e espaços públicos serem dos três 

bairros maiores, na seleção da amostra dos sujeitos para a entrevista por acessibilidade foram entrevistados 

também jovens de outros bairros do setor, uma vez que os mesmos estavam engajados nos grupos existentes em 

um dos três bairros. 
19

 Consideramos como grupos informais os grupos espontâneos, decorrentes da interação social, onde 

prevalecem relações sociais cultivadas com os mesmos valores, crenças, religião, interesses e objetivos comuns, 

etc. Zimerman (1997) entende que a definição de grupo é muito vaga e imprecisa, já que existem grupos de 

variados tipos e dinâmicas. Porém, um grupo difere de um agrupamento, uma vez que aquele constitui uma 

entidade com mecanismos e leis específicas e reúne pessoas em torno de objetivos comuns, com suas regras e 

dinâmica particular. 
20

 Os nomes dos grupos foram trocados por nomes fictícios e os participantes foram codificados para resguardar 

a sua privacidade. 
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frequentes são 15 pessoas. Segundo uma integrante entrevistada, o grupo era para ser formado 

apenas por jovens, porém, devido à não existência de outras atividades aos quais os 

adolescentes pudessem se engajar, eles se integram ao referido grupo. O mesmo atua em 

variadas atividades executadas dentro da igreja e, esporadicamente, alguns membros vão a 

eventos e atividades realizadas fora desse espaço institucional em outras igrejas e espaços 

públicos e privados. 

O grupo artístico Brasis Cultura possui em torno de 42 pessoas de 15 a 30 anos. 

Eles se reúnem para dançar por temporadas, mas os membros do grupo se encontram 

frequentemente em diferentes espaços na cidade nos seus momentos de diversão e lazer. Nos 

ensaios e/ou reuniões para apresentações e outros eventos, utilizam instituições públicas 

existentes na região de planejamento. As apresentações ocorrem em diversos espaços públicos 

e privados da cidade de Montes Claros. Além dos eventos locais, eles participam também de 

acontecimentos fora da cidade.  

O grupo Lazer Esportivo possui 25 jovens de 15 a 17 anos, contudo, segundo um 

integrante, é um grupo misto que possui em torno de 80 pessoas. É considerado pelos jovens 

como um grupo, apesar de se reunirem em trono da prática do esporte. Eles estabelecem 

trocas com jovens do grupo que moram no bairro em que residem e do entorno, e com outros 

grupos da cidade, quando vão a campeonatos.  

O Shalom possui de 20 a 25 jovens de 15 a 30 anos, porém apenas 18 jovens são 

frequentes. O grupo é composto por jovens pertencentes a uma igreja evangélica, na qual os 

jovens dizem congregar em torno da mesma fé e dos mesmos valores. Eles se reúnem aos 

domingos no templo da igreja no bairro e em outros momentos externos, que são festivos e de 

culto religioso, onde encontram jovens da mesma religião em outros bairros da cidade e de 

outras cidades para trabalhos de evangelização e ação social. Alguns jovens dessa igreja 

jogam futebol em alguns dias da semana no CAIC, escola municipal que oferece um espaço 

com várias atividades, serviços e quadra de futsal localizada no bairro Maracanã. Nesses 

jogos de futsal, integrados por pessoas de várias faixas etárias, frequentam, além dos jovens 

do grupo, também jovens não pertencentes à mesma igreja. Conforme relato de um membro 

do grupo, eles utilizam esses momentos igualmente para evangelizar e convidar os jovens 

para participarem do seu grupo religioso. 

Em relação ao perfil socioeconômico, pôde ser percebido, a partir dos dados 

obtidos no questionário, que os jovens selecionados para a entrevista são bem diversificados 

em relação a variáveis sociais e situacionais. Os 16 jovens entrevistados dos grupos 

mencionados possuem a idade entre 15 e 29 anos, sendo respectivamente um com 15 anos, 
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1com 19, 4 de 16 anos, 3 de 21 anos, 2 de 22,  2 de 24, 25 e 27 e 1 com 29 anos. Desses 

jovens, 62,5% eram homens e 37,5% mulheres. Quanto à cor, 62,5% se declararam pardos, e 

18,75% brancos e negros. A maioria respondeu é solteira, sendo apenas um jovem casado. Em 

relação à religião, 62,5% se declararam evangélicos e 37,5% se dizem católicos. Desses 

jovens, 93,75% moram com a família e 6,25% residem com outras pessoas. Desse total, 75% 

vivem em casa própria, enquanto que 25% habitam em residências alugadas ou cedidas. 

Em relação à cidade em que nasceram, 68,75% dos jovens responderam que são 

de Montes Claros, enquanto que 31,25% são naturais de outras cidades: Brasília de Minas 

(MG), Contagem (MG), São Roque (SP), Porteirinha (MG), Prata (MG). Em relação ao bairro 

onde moram, dos 16 jovens, 37,5% residem no bairro Maracanã, 18,75% no Alterosa e Ciro 

dos Anjos, 12,5% moram no Nossa Senhora das Graças e 6,25% nos bairros Joaquim Costa e 

Corrêa Machado.  

Dos jovens entrevistados, a maior parte exerce alguma atividade remunerada. 

56,25% declararam que trabalham e 43,75% afirmaram que não exercem nenhum tipo de 

trabalho remunerado. As funções exercidas no mercado de trabalho são distintas, porém 

predominam o setor de serviços, comércio e o setor informal. Quanto à renda individual 

mensal, 67% recebem mais de um salário e 33% variam entre menos de um salário e um 

salário mínimo mensal. Em relação à renda familiar, 62,5% dos entrevistados afirmam que a 

mesma varia entre 2 e 4 salários mínimos, e o restante respondeu várias faixas de renda: 

12,5% até um salário, 18,75% entre um e dois salários mínimos e 6,25% possuem renda 

familiar acima de sete salários mínimos. 

Dos jovens entrevistados, 93,75% afirmaram que estudam e apenas 6,25% que 

não estudam. Entre os jovens estudantes, 62,5% estão cursando o ensino superior, e 81,25% 

estudam em bairros diferentes de onde residem. Como foram selecionados jovens que 

participam de grupos informais, quanto ao grupo que frequentam 62,5% são integrantes de 

grupos religiosos, enquanto que 31,25% participam de grupo artístico, esportivo e partido 

político.  

Quando questionados acerca dos espaços em que transitam no cotidiano e com 

quem transitam nesses espaços, 62,5% dos jovens entrevistados responderam que o espaço 

que mais frequentam é o shopping. Nesse ambiente, eles realizam atividades ligadas ao lazer, 

trabalho e estudo. Em segundo lugar, 56,25% afirmaram ser a igreja o espaço mais 

frequentado, 37,5% apontaram as praças e a faculdade, 25%, as quadras e 18,75% 

responderam que eram as ruas. As pessoas com quem transitam nesses espaços são as mais 
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distintas - família, amigos e namorados(as) e até mesmo sozinhos -, porém, 62,5% dos jovens 

dizem frequentar os espaços públicos e privados com os amigos. 

Quanto aos equipamentos urbanos que utilizam na cidade e no bairro, as respostas 

foram diversificadas, tanto no tocante ao bairro em que residem quanto à cidade - eforam 

citadosdiferentes equipamentos pelos jovens. Porém, 68,75% dos entrevistados dizem que 

utilizam o transporte público para transitarem pela cidade e realizarem atividades da vida 

cotidiana. 25% dos jovens usam os serviços públicos de saúde existentes no seu bairro, 

especialmente postos de saúde, 18,75% consideram os cinemas como um dos equipamentos 

urbanos privados de lazer que mais frequentam; 12,5% responderam outros, como hospitais, 

ruas, quadras poliesportivas, escolas e 6,25% dizem que usam restaurante popular, igrejas, 

centro cultural e faculdades. Também 12,5% responderam que não utilizam nenhum 

equipamento do bairro. 

Em relação à frequência de utilização dos referidos espaços e equipamentos e a 

finalidade do uso, 56,25% responderam que frequentam diariamente para atividades distintas, 

dentre elas, de trabalho, estudo e lazer. Quanto aos espaços públicos e privados que não 

frequentam e os motivos, as respostas estão associadas aos gostos individuais e a valores, falta 

de tempo e medo da violência associado a roubos, assaltos, tráfico e criminalidade. 

O levantamento socioeconômico dos jovens entrevistados permitiu traçar um 

perfil dos mesmos: são jovens solteiros e casados, que se autodeclaram como pardos, brancos 

ou negros, residem com a família em residências próprias, alugadas ou cedidas em bairros 

consolidados, estudam e exercem atividade remunerada, com remuneração variada, são 

integrantes de grupos informais e realizam diferentes práticas sociais em espaços públicos e 

privados na cidade. Além de frequentarem e acessarem também equipamentos urbanos e 

serviços públicos diversos em seu bairro de moradia, há também trânsito na zona de 

planejamento do Maracanã e em outros bairros da cidade de Montes Claros - com destaque 

para o Maracanã, Major Prates, Centro e o Cidade Nova, onde está localizado o shopping 

privado que eles relataram utilizar com frequência.  

 

3.2 - Percursos juvenis: Cursos da vida no espaço urbano 

 

As entrevistas realizadas com os jovens permitiram uma aproximação com as 

trajetórias cotidianas de parte dessas juventudes da periferia de menor renda, permitindo 

também levantar quais os espaços que eles frequentam no seu dia a dia, suas práticas sociais, 

e as experiências acarretadas a partir da inserção nos grupos em que estão engajados. Foram 
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considerados como relevantes os olhares de cada um sobre os equipamentos urbanos, espaços 

públicos e privados existentes no seu bairro e na cidade. Além disso, eles apontaram as 

necessidades e mudanças que consideravam necessárias para os locais onde residem e para a 

cidade. E explicitaram, através das suas falas, suas percepções, quais percursos compõem a 

sua vida diária, onde frequentam sozinhos e em grupo, demonstrando assim como é a sua rede 

de relações sociais, trocas afetivas, como se sentem, vivem, desfrutam e ocupam seu bairro e a 

cidade de Montes Claros. 

Os jovens supramencionados foram indagados sobre várias questões referentes 

aos seus percursos no espaço urbano de Montes Claros, seu conhecimento, envolvimento, 

usufruto e apropriação dos variados espaços que compõem a cidade analisada. Percebemos 

que os cotidianos desses jovens são marcados por distintas atividades rotineiras que se 

estabelecem por redes relacionais e trajetórias diversas localizadas em vários pontos da 

cidade e até mesmo dentro do setor de planejamento e bairro onde estão inseridos. 

Um ponto que merece destaque nessa análise é a noção de sujeito social, 

proposta por Dayrell (2003). Ele destaca que sujeito é um ser singular, que se apropria do 

social, que interpreta, intervém e dá sentido ao mundo em que vive e às relações sociais. Essa 

noção se contrapõe à imagem preconcebida que nota especialmente os jovens de camadas 

populares como problemáticos. Compreendemos, embasados no referido autor, que os jovens 

entrevistados são sujeitos sociais que constroem sua história de vida, apesar do lugar social 

que ocupam e das limitações cotidianas - sobretudo no acesso precário aos bens citadinos. 

Eles circulam, transitam pela cidade, executam atividades variadas da vida cotidiana, 

constroem uma teia de relações e ocupam os variados espaços da cidade onde habitam. 

 

3.2.1- Percepção dos jovens acerca dos equipamentos urbanos e espaços em seu bairro e 

na cidade de Montes Claros 

 

Quando foram questionados sobre os equipamentos públicos do bairro em que 

residem, quais eram utilizados pelos jovens e sobre o uso dos mesmos para alguma prática 

social, as respostas foram as mais diversas. Vale destacar que os locais de mobilidade dos 

jovens pesquisados não estão restritos somente ao bairro de moradia. Eles circulam por toda a 

zona de planejamento e utilizam diferentes equipamentos públicos de bairros no entorno da 

mesma. 

Quanto aos equipamentos públicos urbanos existentes no bairro de residência, os 

jovens citaram escolas, igrejas, programas de saúde da família, transporte público, associação 
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comunitária, quadras poliesportivas e praças. Os entrevistados 03 e 09, que residem no bairro 

Maracanã, apontaram uma variedade maior de equipamentos públicos urbanos e 

comunitários, como transporte público, posto de coleta de correspondências, instalações de 

abastecimento de água, coleta de lixo, iluminação pública, espaços e serviços públicos de 

saúde e segurança pública, ambientes urbanos destinados ao lazer, educação e reunião 

comunitária: “O que eu conheço aqui é posto, quadra esportiva, escola... associação, acho que 

só.” (Entrevistada 03); “...o transporte público, questão de serviços, correios para colocar 

cartas, coleta de lixo, iluminação, água, posto de saúde, policial.” (Entrevistado 09) 

Os entrevistados 01, 02, 08 e 15, que residem nos bairros Alterosa, Nossa 

Senhora das Graças e Ciro dos Anjos, apontam apenas equipamentos no campo da saúde e 

educação, creche municipal de educação infantil – CEMEI, atendimento de saúde, transporte 

público. “Lotação, CEMEI, PSF” (Entrevistado 01); “Ônibus, não tem praça, escola... também 

tem. Acho que só isso mesmo.” (Entrevistada 02); “Atendimento PSF e a escola, só” 

(Entrevistada 08).  “No Alterosa tem creche, PSF, acho que quadra não tem e nem escola.” 

(Entrevistada 15).  Nesses bairros não existe equipamento público comunitário de saúde, 

como postos de saúde. Eles são atendidos pelo programa do governo Saúde da Família – PSF. 

Então a maior parte dos entrevistados apontou o mesmo como equipamento público. Eles 

demonstraram desconhecimento na distinção entre o espaço físico do programa de governo. 

Os referidos apontamentos surgiram com frequência nos posicionamentos dos 

entrevistados em várias questões. Observamos ainda que 37,5% dos entrevistados consideram 

os equipamentos públicos de bairros vizinhos como parte ou extensão de seu bairro.  O bairro 

Maracanã foi o mais citado, porque eles exercem diferentes atividades na praça, posto de 

saúde e igrejas existentes no local.  

Identificamos nas suas respostas uma apropriação dos equipamentos de outros 

bairros, que eles consideram como parte de seu bairro. Eles citaram a praça do bairro 

Maracanã e do Major Prates como equipamentos públicos do seu bairro. As falas expostas são 

de jovens que moram nos bairros do entorno dos bairros Maracanã e Major Prates: “Tem no 

Major a pracinha.” (Entrevistado 04); “Acho que meu bairro não tem. Praça, quase, só nos 

bairros próximos que tem...” (Entrevistado 11); “Quadra de lazer, esporte... igreja (Maracanã) 

também encaixa nesse perfil.” (Entrevistado 13); “Creches, praças, escolas, quadra, PSF, 

posto de saúde (grande Maracanã)” (Entrevistado 15); “... praça (Maracanã).” (Entrevistada 

16).  

Em relação ao uso dos equipamentos públicos pelos jovens em geral no bairro de 

moradia, 62,5% citaram a instituição escolar, 50%, as praças, 37,5%, os programas de saúde 
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da família, e 31,25% responderam quadras poliesportivas, igrejas e postos de saúde. 

Identificamos que os equipamentos públicos apontados pelos jovens como extensão do seu 

bairro são equipamentos que eles ou mesmo outros jovens do bairro conhecem e usam: 

“Escola, quadra, praça, PSF. Aqui perto só tem isso, eu acho. Centro de Informática que todo 

mundo utiliza ao lado do CRAS, na praça.” (Entrevistado 05); “A praça, a escola, a 

associação que o nosso grupo usa, a igreja.” (Entrevistada 03); “Lotação, o pessoal velho que 

utiliza esses trens aí, PSF, e tal.” (Entrevistado 01); “Escolas, postos de saúde, praça que a 

gente tá aqui, a quadra de futebol, lugares públicos mais frequentados pelos jovens. Ah, as 

igrejas, né?” (Entrevistado 12) 

As falas dos jovens apontaram as limitações dos seus contextos sociais, do 

cotidiano demarcado por uma infraestrutura urbana deficiente, e acesso restrito a poucos 

equipamentos de saúde e educação, pouco ou nenhum investimento em equipamento de 

esporte e lazer. Tendo em vista a infraestrutura precária e insuficiente dos bairros de moradia, 

os entrevistados relataram de forma espontânea que usufruem nos bairros próximos ou vão a 

bairros mais distantes em busca de atendimento ou acesso a esses instrumentos – e não estão 

condicionados aos bens que seu bairro lhes oferece. 

Quanto ao uso individual dos equipamentos públicos do seu bairro e acesso aos 

mesmos, as suas justificativas são diversificadas. Eles relatam as experiências vivenciadas no 

uso dos referidos meios: 93,75% responderam que usam, e 6,25% não utilizam, uma vez que 

consideram que ainda não têm necessidade.  

Porém, a maioria realiza práticas sociais ligadas à religião, cultura, esporte e lazer. 

Então, eles usam muito as igrejas, praças, quadras das escolas de seus bairros e a praça do 

Maracanã. “A igreja eu utilizo pela minha religião. A associação, por conta dos ensaios do 

grupo.” (Entrevistada 03); “Só a escola que não utilizo. O resto todo eu utilizo. Jogar bola, 

brincar...” Entrevistado 05); “Minha família e meu irmão ‘usa’ a escola.” (Entrevistada 08) 

Por outro lado, esses bens proporcionam oportunidades para o fortalecimento e 

afirmação de relações sociais de amizades e um meio para vivência de suas práticas religiosas, 

de lazer e esportivas. As falas dos jovens moradores do bairro Alterosa e Nossa Senhora das 

Graças exemplificam essa questão. Eles relatam que bens existentes no bairro vizinho são 

necessários às experiências que vivenciam sozinhos ou com os grupos, uma vez que o bairro 

onde residem não os atendem: “Eu utilizo a quadra é por lazer.” (Entrevistado 15)  
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Utilizo sim. Porque justamente é uma forma de reunir alguns colegas, porque 

a gente trabalha com o grupo e também faz parte, porque somos religiosos 

né, somos cristãos e nessas oportunidades a gente aproveita para poder levar 

né, evangelizar as pessoas com eles. (ENTREVISTADO 13) 

 

 

Perguntamos aos jovens qual a avaliação que faziam acerca dos equipamentos 

públicos e privados do seu bairro, e as respostas em geral variaram entre bom, razoável e 

ruim, sendo que 87,5%apresentam aspectos que precisam ser melhorados e oscilam entre bom 

e ruim. Esses jovens relataram pontos positivos e negativos no seu bairro, por isso a oscilação 

entre bom e ruim.  

Para eles, os equipamentos públicos são os que mais apresentam deficiências. Eles 

consideram os mesmos como insuficientes, que não atendem à demanda e à necessidade da 

população, a qualidade é precária e apresentam aspectos de mal cuidados. “A quadra precisa 

melhorar, dá pra jogar, precisa ficar mais limpa. A praça, de mais segurança. O resto tudo é 

bom. PSF é bom.” (Entrevistado 05);“Escola eu acho boa, a forma que a quadra é 

disponibilizada para os moradores não é tão boa. O PSF é bom.” (Entrevistado 07); “Todos os 

públicos precisam melhorar.” (Entrevistado 03); “...no meu bairro precisaria da escola que 

não tem, mas se for olhar a região, no grande Maracanã tem, mas no bairro, de forma isolada, 

não tem mais escola e quadra.” (Entrevistado 15) 

Os privados são melhores porque atendem às suas necessidades imediatas, mas 

são falhos, sobretudo o comércio, em termos de atendimento e de estrutura, e escassos porque 

alguns tipos de serviços eles não encontram onde residem. “Escassos, quase não tem. Pouca 

mercearia, pouca loja, porque a gente utiliza no Maracanã mesmo”. (Entrevistada 08) 

12,5% responderam que eram razoáveis ou que não utilizavam: “Razoáveis”. 

(Entrevistado 02); “Eu não utilizo. Acho normal igual em todos lugares, claro que varia. Eu 

não sou muito de ir nesses lugares.” (Entrevistado 01)  

Observamos que os equipamentos públicos são avaliados como ruins pelas 

péssimas condições de uso e acesso, precários e insuficientes. Para o entrevistado 13, carecem 

de investimentos públicos os serviços e espaços oferecidos à população. 

 

Olha, regular. Porque eu acho que falta mais cuidados dos poderes políticos 

né, principalmente prefeito, vereadores, mais cuidado em olhar 

principalmente pelos equipamentos públicos, principalmente quando se trata 

de lazer, são muitos esquecidos, né, pelos poderosos, prefeito, vereadores, 

assim por diante. (ENTREVISTADO 13) 
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 Os equipamentos privados, como mercearias, supermercados, lojas e comércios 

em geral são mais valorizados no tocante à qualidade, oferta e acesso, mas apresentam 

problemas de atendimento. “...E eu acho que os estabelecimentos privados poderiam melhorar 

para melhor atendimento da comunidade.” (Entrevistado 07); “Os privados são um pouco 

melhores, porém deixa a desejar em alguns quesitos em atendimento, por exemplo.” 

(Entrevistada 03); “Os privados são bons. Vou falar da minha padaria, ótima qualidade e 

ótimo atendimento.” (Entrevistada 16) 

  Outros jovens consideram que em seus bairros existem limitações em relação à 

oferta dos equipamentos públicos e privados, que são poucos, informando que seus moradores 

utilizam os serviços oferecidos por bairros onde existe oferta dos referidos bens. Os 

entrevistados 08 e 15, que moram nos bairros Ciro dos Anjos e Alterosa - onde existem 

ofertas limitadas de bens públicos e privados – relatam que os moradores desses locais 

buscam acesso a tais bens no bairro mais próximo que supra suas necessidades: “Escassos, 

quase não tem. Pouca mercearia, pouca loja, porque a gente utiliza no Maracanã mesmo.” 

(Entrevistada 08); “Posto de Saúde não precisa, tem o PSF, e tem o Posto de Saúde no 

Maracanã, no mais é escola e quadra.”(Entrevistado 15) 

Apesar disso, os jovens residentes na zona de planejamento analisada tecem 

expectativas e esperanças em relação à situação futura do bairro em que moram. As respostas 

dadas à pergunta acerca das deficiências e dificuldades enfrentadas no bairro onde vivem 

expressaram seus anseios e percepções. Os jovens são unânimes ao afirmarem as carências e 

contradições dos investimentos por parte do poder público na área onde vivem. “Falta mais 

assistência, por exemplo, na praça... é muito jogado, não só para os jovens, mas para o 

coletivo.” (Entrevistada 14); “Investimento por parte do poder público e mais grupos que 

incentivem os jovens ao convívio social e cultural.” (Entrevistada 03); “Mais segurança e 

atendimento médico, porque aqui tá ruim.” (Entrevistado 04); “Falta uma academia ao ar 

livre, praças públicas, associação para deficientes para cuidado com pessoas deficientes.” 

(Entrevistado 13) 

As distinções territoriais e as desigualdades socioespaciais delimitam e 

impossibilitam a vivência plena do direito à cidade. Tais fatores se fazem presentes no lugar 

social que os jovens ocupam. Essa realidade demarca os cotidianos dos moradores de 

periferias de menor renda em diferentes cidades contemporâneas.  

Na análise realizada por Cassab (2009), Castro (2004), Dayrell (2001) e 

Nascimento (2005), os autores ressaltam as contradições às quais os jovens pobres estão 

submetidos e que restringem o seu acesso pleno à cidade. As condições de sujeitos que 
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recebem a cidade como obra dada e o lugar social que ocupam já os colocam em posição de 

desvantagem, uma vez que precisam buscar o direito ao espaço urbano e a cidade não é 

vivenciada como obra. 

Para Cassab (2009) a cidade é marcada por contradições, conflitos e tensões. 

Nesse espaço, os jovens de baixa renda lutam pelo acesso a ela. A autora não desconsidera os 

paradoxos como situações limitadoras e dá ênfase à ação como uma oportunidade de viver, se 

apropriar e experimentar a cidade. Pereira e Leite (2008) ressaltam que, na cidade de Montes 

Claros, os contrastes demarcam o processo de produção do espaço urbano, acarretando 

diversos processos e problemas, entre eles, as distinções socioespaciais e as desigualdades. 

 As falas dos jovens habitantes da zona de planejamento do Maracanã refletem as 

suas condições de moradores de bairros periféricos e os entraves existentes na cidade que 

ainda limitam a vida de parte de seus habitantes. As suas respostas revelam a realidade 

cotidiana dos jovens habitantes da periferia de menor renda, onde o acesso e as possibilidades 

são limitados: “Casas lotéricas, ficam no Major e Maracanã é ruim, é longe. Terminar a 

Avenida, ali debaixo, e só.” (Entrevistado 05); “Acho que falta um pouco mais de segurança, 

falta também um caixa eletrônico para encurtar distância para os moradores, banco 

comercial.” (Entrevistado 12); “Falta uma quadra, praça, mercado mais potente, mais forte, 

como pode dizer melhor.” (Entrevistado 11) 

Os entrevistados 07 e 16, que moram no Ciro dos Anjos e José Corrêa Machado, 

expressaram a carência e o descaso para com a qualidade dos espaços existentes no seu bairro, 

além da falta de políticas públicas que atendam às juventudes. Os espaços, projetos e 

programas específicos são insuficientes, e por isso os jovens encontram formas alternativas de 

elaborar o próprio lazer, como as brincadeiras e ‘zoações’ na rua. Reafirmando Cassab 

(2013), a rua aparece como uma possibilidade de diversão.  

 

                                        Diversão, lazer, mais estabelecimentos privados. Para os jovens de opção que 

tem é somente a quadra. Quando eles querem lazer vão para a rua e elaboram 

o próprio lazer, por falta de opção. Muitas pessoas não vão para a quadra 

pelo fato de muitos malandros e pessoas que utilizam drogas vão para lá e 

utilizam drogas lá. (ENTREVISTADO 07) 

 

Falta um lugar para os jovens praticarem esporte; começou a construir a 

quadra, tem anos que já tá lá juntando capim, um centro social para 

atividades sociais, principalmente para crianças e adolescentes, tem muita 

criança na rua, aqui no bairro e você sabe que o futuro nem é sempre melhor. 

(ENTREVISTADA 16) 
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Nesse contexto, os entrevistados são condicionados pela forma como esse espaço 

foi é e construído, uma vez que as suas opções são delimitadas pela condição financeira e 

lugar social. Eles não possuem acesso a outras formas de lazer e cultura, a infraestrutura 

pública de lazer é precária e a falta de projetos e programas voltados para os jovens de seu 

bairro os limitam ao contexto social em que vivem, e suas possibilidades de um futuro 

promissor diminuem. Por outro lado, as ações que realizam na elaboração do próprio lazer e 

na mobilidade por outros ambientes os tornam também produtores do espaço urbano. 

Em relação aos equipamentos urbanos ou espaços que outros bairros da cidade 

possuem e que não são encontrados em seus bairros, nas falas dos jovens estão presentes 

imagens e representações idealizadas, construídas a partir da observação de seu espaço. Eles 

relatam que a implantação desses bens citadinos no seu bairro ocasionaria uma vida com 

novas perspectivas e possibilidades de lazer, esporte e cultura, de consumo e de infraestrutura 

urbana. Cassab (2013) ressalta que as impressões, idealizações e familiaridades expressadas 

pelos jovens pobres que ela pesquisou eram tecidas a partir do lugar concreto que estes 

ocupavam. Elas refletem as suas próprias condições e as condições do bairro onde vivem.  

Conforme o entrevistado 04, acessar esses bens em outros bairros é desgastante: 

“Praça de lazer para o povo daqui de perto, não precisa ir longe.” As falas dos entrevistados 

07, 10, 11, 12 e 16 expressam a realidade que eles vivenciam, marcada por distinções 

socioespaciais, carência de diferentes equipamentos urbanos comunitários e espaços voltados 

para diferentes públicos, como: “Cinema, espaço de teatro, um hospital, praças, lanchonetes, 

restaurantes, escolas para ensino médio, espaços para lazer coletivo.” (Entrevistado 07); “... 

acho que seria muito interessante, é academia ao ar livre... acho que seria interessante se a 

gente tivesse uma academia ao ar livre.” (Entrevistada 10); “...falta mais espaço para acolher 

os jovens, que se ofereça oficinas para tirar os jovens da rua, curso para qualificar os jovens a 

entrar no mercado de trabalho... espaço com oficina, teatro, aula de dança.” (Entrevistado 12) 

Eles apontam ainda a existência de diferenciação dos referidos bens citadinos em 

relação aos bairros de maior poder aquisitivo e contradições na distribuição dos mesmos no 

espaço urbano. O entrevistado 11, habitante do bairro Alterosa - que é carente de espaços de 

lazer, cultura e infraestrutura -, afirma entre risos que o seu bairro carece de serviços e 

equipamentos. Ele tem na sua fala uma explícita distinção da situação do seu bairro em 

relação ao restante da cidade: “Tudo (risos)! Todos os equipamentos urbanos, não tem quadra, 

cinema. Porque alguns não têm, todos, não tem necessidade de todos, porque alguns bairros 

vizinhos têm.” (Entrevistado 11). A jovem entrevistada 16, residente no José Côrrea 
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Machado, expressa indignação no tocante à condição do seu bairro, às carências e às 

condições de vida enfrentadas pela sua população: 

 

Praça é um exemplo. A quadra pra esportes, teria que ter e não tem, 

academia ao ar livre, têm mas nos bairros que não precisam que você vê que 

são socialmente melhores, aqui mesmo que seria um lugar que precisaria que 

tem população idosa, que precisaria tá fazendo algum exercício, não tem, 

uma praça também voltada para o lazer da população. (ENTREVISTADA 

16) 

 

Percebemos nas respostas que 43,75% dos jovens desejam praças e academias ao 

ar livre no seu bairro, 25% citam quadras poliesportivas, 12,5% e 6,25% acham que faltam 

escolas e postos de saúde, respectivamente. Além dos equipamentos urbanos, investimentos e 

espaços públicos de lazer, os jovens relatam que a implantação de diferentes espaços 

privados, como banco comercial, lojas especializadas, diferentes tipos de comércios para 

compras e lazer seria importante para a população do seu bairro.  

Os referidos jovens descrevem que na cidade de Montes Claros existem diferentes 

espaços públicos e privados que são frequentados e utilizados pelos jovens para a realização 

de variadas atividades da vida cotidiana. Um dos espaços privados mais citados por 68,75% 

dos entrevistados foi um shopping center privado, sobretudo em relação às suas salas de 

cinema. 

 Eles citaram ainda praças públicas, quadras poliesportivas, bares, restaurantes, 

casas noturnas, igrejas, lanchonetes, faculdades e o centro cultural - onde ocorrem eventos 

esporádicos, especialmente teatros: “Praças, escolas, inclusive nosso grupo utiliza uma escola 

para ensaiar. Associações que é para comunidade e acaba servindo para os jovens também, 

shoppings, teatros...” (Entrevistada 02); “Cinema é um... é o shopping acaba que é um lugar 

de interação e lazer. Pode ser considerado também aqueles points mais jovens, é bares, 

boates...” (Entrevistada 10); “Centro cultural, as praças públicas são muitas utilizadas por 

jovens...” (Entrevistada 14); “Shopping, cinema, praças, lojas, escolas, clubes.” (Entrevistado 

11) 

Em relação ao uso dos espaços mencionados por eles, todos os jovens 

responderam que os utilizam - alguns com mais frequência e outros esporadicamente -, e os 

fatores que impedem 12,5% dos jovens de frequentarem esses lugares com mais regularidade 

são as atividades cotidianas de trabalho e estudo.  

Identificamos que os bens e serviços variados existentes na cidade de Montes 

Claros, em termos de educação, saúde e comércio são utilizados por alguns dos jovens 
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entrevistados. Porém, nem todos relataram que transitam por todos os espaços públicos e 

privados. Os que não trabalham dizem não possuir dinheiro, e mesmo os que frequentam 

almejam espaços de lazer e prática esportiva no próprio bairro, reclamam do campo da saúde, 

das dificuldades de acesso e usufruto a esse direito nos locais em que moram. No tocante à 

educação, o questionário econômico apontou o usufruto do ensino de modalidade superior por 

56,25% dos jovens. 

Em relação aos espaços não frequentados na cidade de Montes Claros, as 

respostas dadas expressam questões relacionadas a fatores subjetivos: gostos, valores, 

relações interpessoais, dentre outros. As alternativas de lazer e cultura oferecidos também não 

os atraem, segundo justificam as entrevistadas 03 e 14, respectivamente: “Centro cultural, 

praças de exercício, também não. Centro Cultural não frequento porque não tem as amostras 

de teatro que me interesse. E a praça pública porque faço academia.”; “Centro Cultural, 

raramente, tem de 3 a 4 anos que fui. Pelo que é ofertado não me atrai, eu acho pouco o que é 

bom.” 

Outro ponto justificado pelos jovens para não consumirem alguns ambientes de 

lazer, como bares, casas noturnas, clubes e quadras poliesportivas está relacionado à crença 

religiosa e ao gosto pessoal: “Bares, casas noturnas, motivo é mesmo religião, por que eu sou 

cristão e não frequento esse tipo de espaço.” (Entrevistado 13); “Eu não frequento nenhum 

bares e boates... mesmo porque eu não gosto, não gosto de muito barulho, é um tipo de 

programa que não me atrai.” (Entrevistada 10); “Não vou em clube porque não gosto, mas em 

rio eu vou.” (Entrevistado 01); “Não frequento as quadras que eu falei. Porque eu não tenho 

interesse pelo esporte. Eu tenho interesse, só não tenho tempo e tenho preguiça...” 

(Entrevistada 16)  

Em relação aos espaços frequentados ou não pelos jovens no seu bairro ou na 

cidade, percebemos através das falas dos entrevistados que os mesmos usufruem do espaço 

urbano de Montes Claros, dos bens e das possibilidades que a cidade oferece - tanto os bens 

privados quanto os públicos. Eles revelam que circulam livremente na sua região de 

planejamento, traçam percursos diários no bairro onde moram e nos outros bairros que 

compõem o referido setor, transitam em variados ambientes na cidade - onde usam e 

usufruem dos serviços oferecidos pelas diversas instâncias. 

Esse panorama aponta que na cidade de Montes Claros os jovens pesquisados na 

região de planejamento do Maracanã - inserida em uma área da periferia que possui renda 

domiciliar mensal baixa - transitam por toda a cidade em grupos ou sozinhos, e estabelecem 
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redes relacionais localizadas em diferentes ambientes públicos e privados. Os grupos 

informais nos quais estão engajados também potencializam essa mobilidade. 

 Sobre os equipamentos e serviços dos quais não usufruem ou não frequentam, os 

entrevistados questionam a qualidade, especialmente no bairro em que residem. Como não 

têm outra opção, fazem uso e às vezes recorrem a outras áreas, na própria zona de 

planejamento e na cidade, para terem acesso a uma melhor qualidade, variedade e para 

usufruir dos meios que não existem em seu bairro. 

Os seus espaços de circulação não estão reduzidos apenas ao bairro de origem e 

suas ações e práticas sociais não estão condicionadas. Porém, os jovens também apontam, em 

suas respostas, para fatores objetivos e subjetivos identificados como de restrição ao livre 

acesso, como violência, insegurança, regulamentos internos das instituições, dinheiro para 

condução, valores e crenças religiosas, dentre outros.  

Castro (2004) ressalta que a circulação na cidade é demarcada também por outros 

fatores que não são condicionantes, mas que os antecipam. Os jovens relatam alguns dos 

fatores analisados pela autora, como dinheiro escasso para condução, a distância geográfica 

de determinados espaços, o estilo de vida religioso, as normas institucionais e as regras da 

família - que são motivos para permanecerem em casa ou no seu bairro.  

Além disso, os problemas urbanos que incidem diretamente sobre os habitantes de 

bairros de periferia, que já possuem uma condição de vida vulnerável, avolumam essas 

questões. A carência de áreas urbanas de lazer, esporte e cultura onde eles moram, e a 

distribuição irregular desses espaços públicos pela cidade, o transporte público oneroso e 

insuficiente para atender à demanda nessas áreas são também entraves à livre circulação. 

Essas questões são relatadas pelos jovens que moram em diferentes bairros na zona de 

planejamento: “Não. Às vezes não deixa entrar na escola a hora que a gente quer... tem hora 

que não dá, meus irmãos não podem ir comigo, não tenho dinheiro para pagar lotação, tá 

muito cara.” (Entrevistado 04); “...alguns lugares exigem alguns requisitos que podem 

atrapalhar minha visita... como jovem cristão, um bar, por exemplo, não é apropriado para 

mim como cristão, casa noturna da mesma forma.” (Entrevistado 13); “...nenhum lugar não 

tem limitação assim no sentido de não poder, tem as suas normas internas... dá uma certa 

limitação, mas no sentido de não poder frequentar eu não me lembro de nenhum agora.” 

(Entrevistada 10); “Depende, alguns espaços são mais restritos.” (Entrevistado 09) 

Determinados contextos apontados pelos jovens são fenômenos sociais 

vivenciados nas cidades brasileiras, sobretudo a violência e a criminalidade. Os fatores que 
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31,25% deles apontam como condicionantes de sua circulação são a violência e a sensação de 

insegurança experimentada em determinados espaços e até mesmo no bairro de origem.  

O tráfico de drogas, a criminalidade e a violência são um dos problemas sociais 

que atingem toda a população de Montes Claros, causando sensação de insegurança. Também 

o tráfico é significativo entre os jovens dessas áreas, e às vezes muitos se tornam agentes do 

crime no próprio bairro e na cidade - segundo relatos dos entrevistados. As falas de alguns 

entrevistados expressam seus olhares acerca desse contexto: “Não. A qualquer momento não. 

É perigoso. Não, é perigoso demais da conta, dobra o perigo. Assalto, vandalismo. 

(Entrevistada 14); “...só à noite, bem tarde, que é meio perigoso você ficar na rua, na praça... 

Mas de um modo geral eu nunca tive nenhum problema assim de não ter que frequentar 

nenhum lugar...” (Entrevistada 10); “Não. Violência, tráfico, muito perigoso, falta de 

segurança. Eu acredito não na mesma frequência, mas também não posso frequentar...” 

(Entrevistada 08); “Não posso frequentar a qualquer momento, devido às pessoas e o perigo 

que elas proporcionam à comunidade, bandidagem. Os que posso frequentar, sim. Por ser 

locais tranquilo e de fácil acesso...” (Entrevistado 07)  

Os sentimentos de insegurança são distintos entre um jovem e outro, porque a 

maneira como alguns traçam seus percursos no espaço urbano remetem à aventura de transitar 

com liberdade em qualquer espaço. Os jovens entrevistados 01, 03, 15 e 16 possuem a idade 

entre 19 e 27 anos, e residem em diferentes bairros da zona de planejamento. Eles não 

consideram a violência como empecilho para seu acesso aos distintos espaços da cidade. 

Elessão jovens que exercem trabalho remunerado e estudam. O entrevistado 01, que não 

estuda, possui uma renda pessoal: “Qualquer momento. Também. Qualquer lugar que quiser 

ir, eu vou.” (Entrevistado 01); “Sim, também. Porque eu não vejo nada que me impeça.” 

(Entrevistado 15); “Posso. Também não. Meu direito de ir e vir.” (Entrevistada 16). Um dos 

entrevistados acredita que o estudo lhe dá possibilidades e mobilidade na sociedade “Meu 

grau de instrução e conhecimento me permite que frequente qualquer lugar.” (Entrevistada 

03). 

Percebemos que o estudo e o trabalho são uma forma de inserção social que 

amplia suas trajetórias de vida e possibilita a livre circulação nos distintos ambientes, bem 

como aumenta o acesso e o consumo. Em seguida, os jovens foram questionados sobre o que 

pensavam sobre as condições de acesso e uso da cidade pelos jovens habitantes da periferia de 

baixa renda e os jovens de outros bairros, considerados de maior poder aquisitivo. 62,5% dos 

entrevistados afirmaram que as oportunidades de usufruto da cidade não são as mesmas para 

todos, principalmente pelas diferenças de estratificação social. Apesar de construírem 
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percursos por diferentes ambientes, eles acreditam que o lugar social e os fatores 

socioeconômicos ainda são condicionantes, o que causa desigualdades de acesso e usufruto 

dos bens citadinos. 

As falas dos entrevistados expressaram a realidade vivenciada por parte da 

juventude de Montes Claros e as contradições sociais que fazem parte do cotidiano das 

juventudes da periferia de menor renda: “Não. Por causa das condições financeiras. O que 

impede mesmo alguém de ir em algum lugar é a diferença social. Falta de dinheiro.” 

(Entrevistada 02); “Não. Fundamentalmente pela classe social em que está inserido, e muitas 

vezes interfere diretamente nos estudos e no grau de instrução e conhecimento que permite 

essa acessibilidade em qualquer lugar.” (Entrevistada 03); “Não. Existe uma diferença social 

muito grande. O acesso é muito mais restrito. Até por fatores econômicos também.” 

(Entrevistada 08); “Não. Acho que não. Questão da classe social, porque tem classe média, 

baixa, alta. Às vezes tem uma diferença hoje, um preconceito.” (Entrevistado 11); “Não. 

Alguns sim, outros não, em partes. Às vezes por falta de tempo, oportunidades.” (Entrevistado 

14) 

A fala da entrevistada 16 ilustra ainda a distinção e desigualdade de acesso entre 

os jovens moradores do próprio bairro, uma vez que a situação de vida de determinados 

jovens está condicionada por realidades de tráfico, drogas e exclusão. Ela relata que a 

ausência de ações e suporte social para determinados jovens no seu bairro ocasiona frágeis 

perspectivas de vida e de um futuro promissor. 

 

Acho que não. Ó, alguns jovens aqui do bairro têm a mesma condição de 

acessar que outros de frequentar qualquer lugar, e os outros jovens já estão 

no mundo das drogas, alguns estão melhores que nos outros bairros mais 

decadentes e outros estão piores porque não frequenta nenhum lugar social, 

não pratica e não frequenta nenhuma área de lazer, estão envolvidos no 

mundo do tráfico. (ENTREVISTADA 16) 

 

 

A jovem entrevistada 10 observa as contradições e precariedades que demarcam a 

vida de parte dos habitantes do seu bairro. A despeito dos paradoxos que permeiam o seu 

bairro e a cidade - onde os acessos e usufrutos são desiguais -, ela sente que não está 

condicionada pelo lugar social que ocupa, mas que pode construir seus percursos e práticas 

sociais em qualquer espaço. 

 

                                         ... é um bairro muito grande, né, então certamente tem algumas regiões que 

são uma condição social mais difícil, né, por exemplo se  a gente for olhar 
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o...  mais aqui para região... penso que pode ter algumas dificuldades como o 

bairro ele é muito grande, talvez de acesso a sistema de saúde por exemplo, 

né, de modo rápido, talvez por ser muita gente a demanda é grande e talvez o 

sistema público ele não consiga atender tão bem... Quanto a isso eu não acho 

que há limitação, não... Olha, eu penso que a gente tem a liberdade para ir 

em qualquer lugar... Pode acontecer de haver, é claro, preconceito com a 

forma de vestir, a forma de se apresentar assim, pode haver preconceito tanto 

dos que têm uma condição melhor com os que não têm... 

(ENTREVISTADA 10) 
 

 

Cassab (2013) apontou os limites impostos aos jovens pobres por ela analisados, 

sobretudo no tocante ao direito à cidade. Eles são submetidos a mecanismos que limitam suas 

possibilidades de apropriação e usufruto da cidade como obra sua. Um dos fatores apontados 

pela autora é a invisibilidade desses sujeitos, condicionados ao lugar social que ocupam. A 

ação de circular, transitar por variados espaços, experimentar a cidade e dela se apropriar seria 

uma das possibilidades em meio às contradições.  

Os 37,5% dos entrevistados pensam que as condições são iguais em qualquer 

parte da cidade. Não obstante as desigualdades de uso e acesso inviabilizarem o usufruto dos 

variados espaços e bens citadinos, os entrevistados percebem o espaço urbano de Montes 

Claros como um meio onde é possível transitar, se divertir, encontrar amigos, estabelecer e 

cultivar vínculos, além de planejar e executar outras diferentes práticas da vida cotidiana. Eles 

observam que existem distinções socioeconômicas, mas não a veem como um entrave para 

sua circulação e consumo dos bens citadinos: “Sim. Por que não? Todos os lugares são livres, 

não têm nenhuma restrição. A não ser a cadeia, só vai se for preso. Eu mesmo vou em 

qualquer lugar. A não ser os marginais.” (Entrevistado 01); “Eu sou pobre, vou aonde eu 

quiser. Tem gente que vai ao parque de exposição. Então trabalho, então eu vou.” 

(Entrevistado 05); “Pode. Porque tem uns lugares que é público, se eles quiserem ir, podem.” 

(Entrevistado 07); “Tem. Porque na região nossa possui esses lugares, e esses meios que 

podem ser utilizados por todos.” (Entrevistado 15) 

No entanto, a imagem que a maioria dos jovens pesquisados possui acerca do 

bairro de moradia é de descontentamento, entre outras questões, sobretudo com os problemas 

sociais e distância do bairro em relação à área central. Eles não possuem uma imagem 

negativa da periferia, mas almejam mudar de bairro, devido às dificuldades cotidianas 

vivenciadas - que os levam a desejar outros bairros com mais possibilidades, por exemplo, de 

lazer, cultura, esporte, trabalho, educação e infraestrutura, que eles consideram próximos e 

acessíveis aos bens materiais e simbólicos.  
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Dos entrevistados, 56,25% escolheriam outro bairro para morar. Esses jovens 

residem em bairros com as mesmas desigualdades das condições de vida e de acesso à saúde e 

educação, sobretudo na zona de planejamento, uma vez que os bens existentes são 

insuficientes para a demanda do setor e foram distribuídos de forma irregular. A violência e a 

criminalidade são realidades sociais que alguns entrevistados experimentam no cotidiano.  

Além disso, as ações da vizinhança os incomodam, o que os levam a idealizar que 

em outros bairros essas situações seriam diferentes. Todos esses fatores minimizam seus laços 

com o seu bairro: “Escolheria. Porque eu creio que na cidade tem bairros melhores que não 

tem coisa ruim...” (Entrevistado 11); “Sim. Por fácil acesso e calmaria e tranquilidade. 

Existem outros bairros mais calmos e tranquilos” (Entrevistada 03); “Sim. (risos) Eu queria 

morar em lugar mais calmo, no sentido de por causa de vizinhos, em bairros de melhor 

condição os vizinhos intromete menos na nossa vida. Só isso mesmo.” (Entrevistada 02); 

“Sim. Procuraria um bairro mais tranquilo, mais bem visto, mais reservado.” (Entrevistado 

13); “Sim, pelo fato do tráfico de drogas é muito alto, na porta da sua casa.” (Entrevistada 

08); “Sim. Aqui tem muito drogado, ladrão, só. Tirando isso é um ótimo bairro.” 

(Entrevistado 05) 

 

Eu acho que sim, escolheria o bairro São José, mais tranquilo, mais nobre, 

mais perto do Centro. Poderia falar da violência, mas violência tem em todo 

lugar. O motivo maior é porque é mais perto do Centro, mais próximo, não 

tanto quanto movimentado, quanto aqui, ou Sagrada Família... 

(ENTREVISTADA 16) 

 

 

Apesar das realidades contraditórias existentes em seu bairro, 43,75% dos jovens 

ressaltam que gostam dele e que possuem laços de amizade e afeto ali estabelecidos: “Não. Já 

fiz muitas amizades e gosto do lugar que moro.” (Entrevistado 07);“Não. Já me habituei com 

o bairro, não vai ter tanta diferença uns mais próximos do Centro. Mas me acostumei à igreja, 

então é mais fácil minha vida aqui.” (Entrevistado 09); “Eu moro aqui há mais de 20 anos. Eu 

gosto, é um bairro que algumas pessoas já me disseram que é perigoso, eu não acho tão 

perigoso, e gosto da vizinhança, gosto dos amigos...” (Entrevistada 10) 

Percebemos que os jovens que querem permanecer em seu bairro o consideram 

como um pedaço
21

, o seu espaço, um espaço de referência e sociabilidade no espaço urbano. 

                                                           
21

Pedaço é uma categoria construída por Magnani (2005, p. 178) ao definir o circuito dos jovens urbanos. Para o 

autor, pedaço “...designa aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, onde se desenvolve 

uma sociabilidade básica, mais ampla do que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e 

estável do que as relações formais...”. 
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As relações afetivas, de trocas e suas práticas sociais começam no próprio bairro 

e se estendem para outros espaços da cidade. Os jovens constroem trajetórias em outros 

meios, circulam e usufruem das possibilidades da cidade de Montes Claros, mas possuem 

vínculos com o bairro onde moram: “Não. A não ser depois que casar. Eu nasci nesse bairro e 

gosto. A não ser quando eu casar.” (Entrevistado 01); “Não. Porque eu me sinto feliz.” 

(Entrevistado 15) 

Porém, a maior parte apresentou uma relação de instabilidade e insatisfação com 

o setor de planejamento, principalmente com o bairro onde vivem. Entendemos que essa 

distinção expressa as multiplicidades dos jovens - até mesmo dos que habitam no mesmo 

lugar social.   

 

3.2.2 – Práticas sociais dos jovens entrevistados no espaço urbano de Montes Claros 

 

Tendo em vista que os jovens entrevistados são também integrantes de grupos 

informais, eles foram questionados sobre suas práticas nesses grupos. As atividades no e com 

o grupo são diversificadas. Os referidos jovens percorrem variados ambientes públicos ou 

privados com seus integrantes, alguns traçam percursos diários juntos ou aos finais de 

semana, mas realizam distintas atividades em grupo, que funcionam como mediadoras nos 

percursos que traçam na cidade, nas escolhas dos espaços que frequentam e nas amizades que 

estabelecem, uma vez que muitas são das rodas de amigos do próprio grupo. 

Dayrell (2001) afirma que os jovens pobres dos grupos musicais que ele analisou 

encontram poucos espaços nas instituições do mundo adulto para se colocarem como sujeitos 

e como cidadãos. A sociedade não lhes oferece muitas perspectivas e estímulos em suas 

distintas instâncias. Na família e na rede que formam em seu entorno é que encontram apoio e 

estímulos, inclusive nos grupos de amigos. Os grupos de estilos são os meios nos quais 

podem se afirmar, construir identidades positivas e novas vivências no contexto da cidade. 

Nascimento (2005) percebeu através das diversas práticas sociais juvenis, nos 

espaços da casa, da rua e da escola, que os grupos são espaços dinâmicos importantes para 

eles. Nas análises sobre juventudes é importante reconhecer a diversidade dos grupos juvenis.  

Entendemos que os grupos informais nos quais os entrevistados estão engajados 

contribuem em vários aspectos: na sua autoestima, nas escolhas das amizades, nas redes de 

trocas, nos trajetos e pontos de encontro na cidade, nas práticas sociais realizadas com o 

grupo e não sozinhos, entre outras experiências possibilitadas através da inserção nos grupos.  
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Castro (2004) compreende que o grupo possibilita afinidades e gostos em 

comum, que depois dão lugar ao querer estar junto no meio no qual os membros se 

reconhecem e se identificam. Além disso, implica em afinidades e convergências de estilos, 

de gostos musicais, de preferências semelhantes de lazer e diversão. 

Quanto às atividades realizadas em grupos pelos jovens entrevistados, elas se dão 

de formas distintas e conforme a denominação e estilo do grupo. “A gente reúne, a gente faz 

campanhas, acho que vai ter uma campanha agora de natal, faz visitas, passeios, visitas a 

entidades sociais, faz passeios, viagens, acho que é só, encontros.” (Entrevistada 16) 

 

Líder de grupo de música, por exemplo, grupo de jovens da igreja. Isso 

mesmo, toco, músico. Show da vida vai para praça, durante um dia, tem os 

cabeleireiros, área de saúde, teatro, música e à noite evangelização e louvor. 

Uma vez por mês e nas cidades pequenas, grupo nosso, pela igreja, todos os 

jovens de outras igrejas. (ENTREVISTADO 13) 
 

A gente sai para lanchar, fica na igreja conversando, nas redes sociais, a 

gente tem o grupo na rede social também, é um grupo que a gente tem mais 

afinidade mesmo, questão da gente tá envolvido, com atividades dentro da 

igreja e acaba que a gente tem afinidade mais nesse sentido. A gente 

participa de reuniões com juventudes de outras igreja quando tem congresso, 

algum projeto missionário, ação social. (ENTREVISTADA 10) 

 

 

Em relação ao que mudou na vida deles após a entrada no grupo, os jovens 

expressaram com entusiasmo que após o envolvimento com as atividades grupais e com as 

amizades construídas, suas possibilidades se ampliaram do ponto de vista pessoal. 

Eles relatam ainda que se sentem atuantes e engajados em várias esferas da vida, 

como a pessoal, profissional, espiritual e sociopolítica. Algumas falas dos jovens merecem 

destaque e ressaltam a importância dos diferentes grupos para eles: “A responsabilidade 

mudou mais, o envolvimento pelas causas da comunidade.” (Entrevistada 14); “Me deu mais 

experiência de vida como ser humano, me fez mais um jovem responsável com mais foco de 

poder crescer, não somente em grupo, mais me ajudou profissionalmente também.” 

(Entrevistado 13); “Vixe, tanta coisa... quando saí, entrei nesse grupo, mudou minhas 

amizades, minha forma de agir no meio da sociedade, forma de ver, forma de enxergar as 

pessoas e fortaleceu minha fé.” (Entrevistado 15) 

 
Me tornei mais ativa, mais participante das atividades sociais, passei a ter 

um olhar mais crítico, não preocupando só com a minha espiritualidade, mas  

preocupando também com o outro. Passei a ter compromisso também, não 

que eu não tivesse, mas o compromisso de tá lá todo sábado, organização né, 

depensar em evento, pensar em alguma coisa, é isso. (ENTREVISTADA 16) 
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Amadurecimento. Por estar na liderança, trabalho em equipe, 

desenvolvimento pessoal, questão de amizade. Creio como primordial essa 

área, como amigos. Questão de caminhar juntos, quando você precisar o 

pessoal está ali ajudando, principais são essas amizade, fé me ajudou muito 

naquilo que creio. (ENTREVISTADO 09) 

 

Outros jovens consideram as atividades realizadas com o grupo como uma 

oportunidade de lazer e de participação em determinados espaços e eventos, além do 

estabelecimento de novas relações sociais.  “Eu passei a ter um momento de lazer na minha 

vida que eu não tinha antes, que era só estudo, da escola para casa, e é importante ter um 

hobby, diversão, muitas amizades, muitas alegrias, que o (...) me trouxe.” (Entrevistada 02); 

“Minha estima melhorou, porque faço o que gosto, conheci lugares e pessoas novas.” 

(Entrevistada 03); “Convívio com as pessoas, adquiri mais amizades, melhorou a 

comunicação com outras pessoas, melhorou convívio meu com outras pessoas em todos os 

pontos que frequento.” (Entrevistado 07); “Lazer, porque antes eu não saía, nem nada.” 

(Entrevistado 06) 

Entendemos que os percursos que esses jovens constroem na cidade, sozinhos ou 

em grupos, são singulares. Conforme Dayrell (2001) os jovens de camadas populares, mesmo 

nos limites de recursos a que têm acesso e de que dispõem, demonstram que são sujeitos que 

vivenciam realidades de vida singulares, intervêm, sentem, pensam e agem a partir dos 

instrumentos que possuem.  

Castro (2004) compreende também que a cidade é o espaço que permite múltiplas 

afiliações e grupos de pertencimento que são importantes na vida de seus habitantes, 

sobretudo dos jovens citadinos, visto que possibilitam reconhecimento, inclusão, 

experimentação e uma apropriação peculiar da cidade. O viver na cidade empurra e permite 

aos seus habitantes essas experiências. 

Os autores de juventudes discutidos no primeiro capítulo dessa dissertação 

apresentam outros escapes e manejos que se constituem em maneiras de vivenciar a condição 

de jovem na cidade, sobretudo a de morador da periferia de baixa renda. São vias de 

identificação que delimitam sociabilidades e traçam trajetórias no espaço urbano. 

As brincadeiras, as diversões, as redes de sociabilidades, as diferentes atividades 

no campo da religião, da cultura, do lazer e do esporte, os grupos de estilos musicais, e outros 

grupos em que se envolvem, podem ser formas de inserção e visibilidade, de sentir-se parte do 

contexto urbano. Os grupos são citados por Dayrell (2001) e Nascimento (2005) como 
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elementos importantes para esses jovens, visto que são meios de referências, aprendizagem, 

lazer, diversão e trocas afetivas. 

Posteriormente, os jovens foram indagados sobre os espaçosna cidade e no bairro 

de moradia que costumam frequentar sozinhos ou em grupo. Identificamos que suas redes de 

sociabilidades são múltiplas e que eles não estão circunscritos apenas às alternativas que seu 

bairro lhes oferece. Eles usufruem a partir dos recursos que possuem, e dos diferentes bens 

materiais e simbólicos que a cidade de Montes Claros oferece. 

Todos os jovens expressaram nas suas respostas que suas atividades são 

deslocalizadas por toda a cidade. Os chamados points não são fixos, se estendem aos espaços 

públicos e privados além da zona de planejamento em que estão inseridos. 

 No bairro de moradia, eles frequentam quadras poliesportivas, praça e quadra do 

bairro Maracanã, igrejas católicas e evangélicas, lanchonetes, lanhouses, escolas e comércios 

variados. Na cidade, em relação aos outros bairros, eles utilizam shopping, faculdades, 

lanchonetes, barzinhos e restaurantes, cinemas, parques, centro da cidade, bibliotecas públicas 

e comércios em geral. “Faculdade, igrejas, parque municipal, praça, biblioteca, a maioria em 

grupo. Frequento muito a igreja, a praça e o Conviver.” (Entrevistada 14); “Nas quadras, 

parques, igreja, shopping direto. Sozinho, acompanhado. Nas lojas, vendas, praças.” 

(Entrevistado 04); “Shopping, a igreja e a faculdade. Shopping e a igreja em grupo. No meu 

bairro, a igreja. Normalmente só na igreja mesmo.” (Entrevistado 09); “Shopping, 

supermercados, lojas, lanchonetes, farmácias. Aqui no bairro é supermercado, igrejas, escola 

para jogar futebol, na praça não fico tanto igual eu ficava.” (Entrevistado 12) 

Alguns jovens explanaram que, no seu bairro, frequentam poucos ambientes, 

principalmente por falta de tempo, uma vez que estão envolvidos diariamente com trabalho e 

estudo. Os ambientes que consomem estão distribuídos por toda a cidade: “Meu trabalho, 

faculdade, o grupo de dança, a igreja, lanchonetes, só.” (Entrevistado 03); “UNIMONTES, 

curso, escola, igreja, lanche, cinema. Quadra, padaria, açougue, verdureira, farmácia, casa de 

amigos.” (Entrevistado 07) 

 

Faculdade é um lugar que costumo frequentar, é que consigo me lembrar... 

Nossa... acho que tô precisando viver um pouquinho mais... Faculdade, 

trabalho e igreja são os meus três points, não tá variando muito não, viu... ah,  

o que eu consigo lembrar é faculdade, a própria igreja, o trabalho de modo 

particular... talvez posso entrar com biblioteca. Ah, vou e volto em estudo, 

meu Deus! Biblioteca tanto pública como privada, né? Se houver 

necessidade de ir para a pública a gente vai... Eu não consigo lembrar 

particular assim... No meu bairro, só rua, quando eu vou, algum 

supermercado, algum, próprio posto de saúde, é lotérica, mais só os serviços 
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assim não tanto de lazer ou para relaxar, mais os serviços públicos ou 

privados que todo mundo costuma fazer mesmo. (ENTREVISTADO 10) 

 

 

Dos jovens, 18,75% afirmaram que transitam em distintos espaços na cidade, no 

entanto no consumo dos equipamentos existentes em seus bairros afirmam que estes não os 

atendem: “Cinema vou muito com minha namorada, no shopping com os amigos, sorveteria 

com os amigos, e igreja também. Meu bairro vou mais na quadra e na igreja.” (Entrevistado 

15); “Shopping center, cinema, lanchonetes, próprio centro cultural, teatro, etc. e igrejas. No 

meu bairro não tem nada. Não tem nada que frequento lá, frequento Maracanã.” (Entrevistado 

13); “Lanchonete, cinema, outras igrejas, clubes. Em grupo. No meu bairro quase em lugar 

nenhum, só na minha rua, fico mais em outro bairro do que no meu.” (Entrevistado 08); 

“Lanche, pizzaria, shopping, filme no cinema raro. Vou em grupo. E nenhum lugar no meu 

bairro.” (Entrevistado 01); “Quadras, nos parques, praças. Na praça e na quadra (Maracanã).” 

(Entrevistado 06) 

Compreendemos, através das falas desses sujeitos, a importância do bairro 

Maracanã e dos seus equipamentos para o acesso e usufruto da população local, inclusive dos 

jovens, uma vez que o bairro possui maior diversidade e oferta de equipamentos urbanos e 

privados. Porém, como nos outros bairros os mesmos são poucos e precários, não atendem à 

demanda da área que é considerada populosa. 

Esses jovens realizam várias atividades, principalmente de lazer, com amigos e 

família, frequentando sozinhos apenas os espaços de trabalho e estudo: “Cinema, clube, 

lanche, nós alugamos alguns lugares para festa. Fanfarra. Tudo que faço sozinho, faço com o 

grupo. (Entrevistado 05); “Igreja, shopping, centro da cidade, lojas, quadras. Dos dois jeitos, 

sozinho ou no bairro. (Entrevistado 11) 

 

Sozinha: Faculdade, conservatório, é só. O resto é tudo com o grupo. Em 

grupo, vou a bares, restaurantes, teatro, a escola para ensaio, na temporada 

todos os finais de semana reunimos para ensaio, é isso mesmo, sou muito 

caseira. Ah, o shopping também, cinema, esqueci. (ENTREVISTADA 02) 

 

 

Os espaços mencionados pelos jovens são frequentados com regularidade para 

diferentes práticas sociais - no campo religioso, social, econômico, cultural, de lazer e 

esportivo. 62,50% dos entrevistados frequentam diariamente os espaços de estudo e trabalho. 

Aos cinemas, bares, shopping, restaurantes, lanchonetes e praças, eles vão aos finais de 
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semana ou esporadicamente para diversão, socialização, encontrar amigos, realizar práticas 

religiosas, dentre outros.  

Entendemos que os jovens transitam em diferentes espaços na cidade com uma 

finalidade específica, localizados no âmbito da vida privada e dos projetos individuais. Nessa 

circulação é que os espaços vão sendo apropriados, percebidos e transformados. Para 

Lefebvre (2006), é através do corpo e dos sentidos que percebemos e vivemos o espaço. A 

apropriação para o autor está associada ao uso, à inclusão e faz parte do ritmo da vida 

cotidiana. Assim sendo, os jovens nessas mobilidades cotidianas para realização da vida vão 

sentindo os espaços e dando significados aos mesmos a partir dos diferentes usos que dele 

fazem. 

Observamos que a vida cotidiana dos jovens entrevistados - além das atividades 

vivenciadas em grupos - também está ritmada pelas atividades no âmbito da vida privada, e 

em diferentes fluxos pela cidade. O compasso da vida cotidiana é agitado pelas suas diferentes 

práticas sociais, pelos projetos individuais, o que conduz os espaços frequentados e as 

relações sociais. Esses diferentes meios são espalhados e ao mesmo tempo conectados no 

espaço.  

Sendo assim, com base em Rémy e Voyé (1994) notamos que a mobilidade 

espacial desses jovens é maior, e os espaços apropriados por eles são múltiplos e dispersos no 

espaço urbano. Esse ritmo de vida é ditado pelas transformações na vida urbana 

contemporânea, sobretudo em Montes Claros, que apresenta oportunidades de educação, lazer 

e trabalho.  

Outro aspecto importante é que as referidas oportunidades interessam aos sujeitos 

da pesquisa, uma vez que 56,25% trabalham e 93,75% estudam, sendo que desses, 62,5% 

estão cursando ou já cursaram o ensino superior. Os dados comprovam que a cidade de 

Montes Claros, com suas ofertas diversificadas – sobretudo, no campo da educação -, tem 

sido acessada também por parte dos jovens da periferia de baixa renda. Quanto às diferentes 

oportunidades de lazer e entretenimento, estas são usufruídas em parte, já que nem todos 

possuem condições de uso e acesso devido aos diversos fatores objetivos e subjetivos 

relatados anteriormente ao longo deste capítulo. 

Diante do panorama estudado, a vida cotidiana dos jovens pesquisados é 

demarcada por realidades paradoxais, problemas sociais e econômicos que poderiam 

condicionar suas trajetórias. No entanto, eles traçam suas vidas, suas relações e práticas 

sociais no espaço urbano de Montes Claros, usufruindo das alternativas possíveis e 

construindo outros caminhos com os recursos disponíveis. Se uma das condições para o 
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reconhecimento e a visibilidade na cidade é experimentar o espaço, os jovens, com suas 

diferentes práticas na vida pessoal, e através dos grupos nos quais estão engajados, ocupam 

diferentes espaços, transitam e usufruem de alguns meios, encontram empecilhos e interdições 

em outros, mas buscam um espaço e o direito à cidade da qual fazem parte. 

A área analisada possui uma grande quantidade de jovens, parte deles de renda 

considerada baixa. Sendo assim, as múltiplas práticas sociais nas quais se envolvem, nos 

campos da religião e do lazer, junto aos grupos informais aos quais estão ligados, são também 

uma forma de terem acesso ao espaço urbano e de estabelecerem um circuito de 

sociabilidades – além, é claro, de representarem um fator de mobilidade que amplia suas 

experiências urbanas e reforça o processo de apropriação do espaço urbano. Esse cenário pode 

talvez contribuir no processo de superação do envolvimento com o tráfico de drogas e 

criminalidade relatado pelos sujeitos da pesquisa como uma realidade presente onde eles 

vivem.  

Apesar de os sujeitos de pesquisa serem outros, foi possível perceber, a partir dos 

autores discutidos no primeiro capítulo, a importância dos diferentes grupos na vivência da 

condição juvenil na cidade. Assim como Magalhães (2008), identificamos que tais grupos 

ampliam a experiência urbana dos jovens. Do ponto de vista social, estar em grupo 

potencializou a mobilidade espacial e social dos sujeitos, uma vez que eles frequentam uma 

variedade de espaços públicos e privados e usufruem de equipamentos urbanos em outros 

bairros e ambientes aos quais têm acesso a partir das amizades e afinidades estabelecidas, 

sobretudo por conta do grupo.  

Os benefícios da ação de circular e perambular por distintos espaços, ressaltados 

por Castro (2004) e Cassab (2009), aparecem como uma oportunidade de aprendizagem do 

viver na cidade. Vemos que isso permite aos sujeitos usufruir e dar sentidos inimagináveis aos 

espaços mais corriqueiros a partir das andanças sem rumo e dos deslocamentos em busca de 

lazer e diversão, que possibilitam reconhecimento e participação no cotidiano citadino. 

Revelam-se novas rotas e possibilidades de vivenciar e perceber a cidade e seus contrastes de 

outra perspectiva. 

Também, além de suas práticas grupais potencializarem o acesso e consumo de 

outros pontos da cidade, estas os levam a comparar outras partes da cidade com o bairro onde 

moram, e a observarem as deficiências dos equipamentos existentes e dos serviços oferecidos 

aos seus habitantes – serviços estes que são desiguais. Enxergando por esse prisma é possível 

afirmar que o processo de comparação e percepção das desigualdades seja uma das razões 

para que boa parte dos entrevistados anseie mudar de bairro. 
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Cabe destacar, ainda, a importância da instituição religiosa e seus grupos, visto 

que a maior parte dos jovens entrevistados integra tais movimentos, principalmente os ligados 

às igrejas evangélicas, que acabam se tornando mediadoras nas múltiplas escolhas, vivências 

cotidianas e nos percursos construídos no e pela cidade de Montes Claros - e até mesmo em 

outras cidades do entorno. A inserção dos jovens nesses grupos é uma estratégia também das 

instituições supramencionadas para trazer os jovens para o campo religioso e uma forma de os 

afastarem da violência e da criminalidade. Nessa perspectiva, os grupos de lazer e esportivos 

são igualmente presentes nas práticas sociais e no engajamento dos jovens da periferia de 

baixa renda na referida cidade, delimitando trajetórias e significados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão proposta nesta dissertação não se esgota aqui. Trata-se apenas de um 

olhar teórico e metodológico sobre a diversidade das juventudes montes-clarenses, que em 

cada espaço e tempo onde estão se constroem e vivem de forma singular e rica, através de 

condições e contextos que escapam aos olhares apressados dos seus habitantes.  

A pesquisa proposta nos colocou perante novas demandas e novos desafios sobre 

os sujeitos entrevistados.Os jovens analisados são habitantes de bairros inseridos na periferia 

de baixa renda que vivenciam problemas urbanos diversificados, no entanto não se mostram 

alheios aos processos e oportunidades que neles existem. Apesar das dificuldades cotidianas 

no uso, acesso e usufruto do espaço urbano, eles transitam pelos diferentes espaços da cidade 

e apresentam uma visão positiva da cidade onde vivem. 

Suas falas expressam um cotidiano marcado por carências e insuficiências de 

equipamentos urbanos, espaços e serviços públicos que vulnerabilizam as condições de vida, 

mas também, nos apontam surpresas em relação a suas trajetórias pela cidade de Montes 

Claros. Eles não possuem um cotidiano restrito apenas às alternativas ofertadas em seus 

bairros, visto que se inserem também em outros espaços tanto públicos quanto privados, 

possuindo uma rede de relações sociais estabelecidas em diferentes pontos da cidade e 

usufruindo dos seus bens materiais e simbólicos para variadas atividades da vida cotidiana. 

São percursos de sujeitos habitantes de bairros consolidados, inseridos na 

conjuntura de uma cidade que apresenta um crescimento acelerado, com oportunidades 

acessadas por vários habitantes do munícipio e do seu entorno. Não são jovens emoldurados 

na agitação característica das grandes cidades, mas são sujeitos que usufruem do estilo de vida 

e dos fluxos desse espaço.  

Constatamos que os jovens entrevistados vivenciam as contradições das lutas 

existentes no espaço urbano, onde, apesar dos seus escapes e manejos cotidianos, usufruem de 

um meio urbano caracterizado pelo descaso e pela negligência, em que faltam equipamentos e 

serviços essenciais a uma condição social digna. 

Observamos ainda a partir das análises realizadas por Leite & Pereira (2008) que 

em Montes Claros, apesar das especificidades do seu processo de formação histórica - que 

demarcou o contexto social de parcela de seus moradores, sobretudo das periferias de baixa 

renda -, a cidade apresenta um campo promissor de novas probabilidades de vida para seus 

habitantes e região, uma vez que é alvo de diferentes investimentos. O lazer, o trabalho e a 

educação são realidades patentes na vida desses jovens. Eles expressaram que são usuários 
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dos serviços e espaços existentes na presente cidade, reconhecem suas condições de 

oportunidades de acesso desigual, reclamam e observam as distinções e desigualdades 

presentes no espaço urbano montes-clarense. Apesar da existência de fatores condicionantes, 

esses jovens não são travados por eles, uma vez que continuam traçando suas vidas nesse 

contexto. 

Assinalamos que o entretenimento e o lazer são experiências vivenciadas por 

esses jovens esporadicamente ou aos finais de semana. A diversão e atividades vivenciadas 

nesse âmbito são realizadas com pessoas da família, com namorados(as) e amigos – sobretudo 

com estes -, ocupando parte de seu tempo livre e se estendendo em alguns dias também na 

rotina cotidiana. Com os amigos, eles transitam e consomem estabelecimentos no próprio 

bairro e na cidade em geral.  

Concluímos que, o viver na cidade proporciona uma gama de distintas 

experiências cotidianas. Nesse cenário, a ação de circular abordada por Castro (2004) também 

é importantes para os jovens entrevistados, visto que permite visibilidade, mobilidade e 

interação. Eles vivenciam as desigualdades, contradições e possibilidades dos espaços 

públicos, privados e equipamentos existentes no seu bairro e na cidade.  

Ressaltamos a importância dos diferentes grupos juvenis organizados em torno de 

denominações diversas, já que estes propiciam o acesso a espaços que assumem importância 

significativa como alternativa de participação que os insere em diferentes contextos de vida na 

cidade. Os grupos juvenis ressaltados por Dayrell (2001), Castro (2004), Magalhães (2008), 

Nascimento (2005) como espaços dinâmicos e mediadores nas diferentes experiências juvenis 

nas cidades, trouxe à baila as particularidades das trajetórias juvenis no espaço urbano 

analisado. 

 Em relação à educação, a condição de estudante é uma realidade para a maioria 

dos entrevistados. Mesmo no limite dos recursos que possuem, eles usufruem das facilidades 

da cidade onde moram nos campos supramencionados. O que surpreende é a proeminência 

dos jovens pesquisados que acessam as modalidades de ensino superior - o que representa 

uma universalização do acesso a esse ensino até mesmo entre os jovens de camadas mais 

pobres. 

O trabalho é valorizado por eles como fator de mobilidade social e espacial. As 

funções exercidas no mercado de trabalho corroboram o que Pereira (2007) e Leite (2006) 

afirmam em relação ao crescimento do setor terciário e de serviços, uma vez que predomina 

entre os jovens a inserção no mercado de trabalho em atividades relacionadas a ambos os 

setores, além do setor informal. 
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Percebemos que a cidade analisada não é usufruída e, consequentemente, 

apropriada da mesma maneira pelos seus habitantes, uma vez que essas distinções estão 

presentes nas falas dos jovens - o que não restringiu ou condicionou sua mobilidade e 

reprodução da vida. Significa dizer que espaço urbano é também um produto das relações 

cotidianas de múltiplos sujeitos que interagem, a partir de seus recursos e do lugar que 

ocupam, mesmo em meio às contradições sociais e espaciais. 

Nas cidades capitalistas contemporâneas, as desigualdades e contradições sociais 

se materializam na vida de seus habitantes e em suas relações. E o poder público, muitas 

vezes, se mostra alheio às condições de vida das populações residentes em áreas demarcadas 

por pobreza e carentes de diferentes tipos de recursos. Ainda, as políticas e redes de proteção 

especialmente direcionadas para as juventudes não dão conta de atender a suas demandas, ou 

os projetos e programas existentes estão distantes das trajetórias de vida das múltiplas 

juventudes.   

Concluímos que a cidade, com suas potencialidades e limites, é um direito de 

todos que vivem nela. Nesse sentido, reafirmamos a importância de reconhecer as 

singularidades de seus habitantes, mas questionando as condições objetivas do meio social 

onde estes estão inseridos.  

Além disso, o papel do estado na gestão das cidades e na construção de políticas 

públicas contribui para a redução das desigualdades. E as precariedades e insuficiências dos 

equipamentos urbanos, espaços públicos e serviços em Montes Claros estão também no 

campo político - que se demonstra ineficaz na construção de suas ações e na efetivação dos 

direitos dos cidadãos. 

Entendemos que com a diversidade dos grupos e percursos dos jovens na cidade 

de Montes Claros surge a necessidade de se elaborar e executar ações e políticas públicas que 

contemplem essas especificidades, atentando também para a necessidade de construção de 

mais equipamentos e espaços públicos condizentes com suas singularidades e variadas 

práticas sociais. 
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO APLICADO AOS JOVENS ENTREVISTADOS NOS GRUPOS INFORMAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PPGDS 

 

Data: ___/_____/_______ 

 

Códigos: 77- Não sabe      88- Não se aplica          99- Não respondeu 

1  

 

Idade: 

 

 

2  
Sexo:               1-Masculino     2- Feminino 

 
 

3  

Em relação a raça/cor você se classifica como:  

1- Branco 2- Negro 3- Pardo  4-Asiático 5- Indígena  6- Outra. Qual?_______________________ 

 

 

4  Estado Civil: 1- Solteiro 2-Casado3-Moram juntos  4-Separado/Divorciado  

5  

 

Bairro onde mora:__________________________________________________________ 

 

 

 

6  

 

Em que cidade você nasceu?_________________________________________________ 

 

 

 

7  
 

Você reside com quem?   1- Família (pai, mãe, irmãos) 2-Outros parentes 3-Colegas de república 4-Sozinho5-Outra  
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8  
Tipo de moradia: 1. Própria2- Alugada     3- Cedida  4- Outra 

 
 

9  

Você segue alguma religião: (  )Sim  (  ) Não. Se sim, qual? 

1- Católica      2-Evangélico3- Espírita     4-Afro-brasileira   5- Outra. Qual?_________________________ 

 

 

10  

Estuda: 1- Sim 2- Não.  Se sim. Qual Série? 

________________________________________________________________ 

 

 

11  Estuda no mesmo bairro em que mora? 1-Sim 2- Não 
 

 

12  Você exerce algum trabalho remunerado? 1- Sim 2- Não  

13  

 

Qual é a sua Renda mensal:___________________________________ 

 

 

14  

 

A sua renda familiar varia entre: 

1- até 1 salário mínimo 2-  1 e 2 salários mínimos 3-  2 e 4 salários mínimos 4-  Acima de 5 salários  5- Acima de 7 

salários 

 

 

15  

 

Você participa de algum grupo? 1- Sim  2- Não 

 

 

16  

Se sim. Qual? 

1- Grupo religioso 2- Grupo artístico 3- Grupo esportivo 4- Movimento estudantil  5-Trabalho voluntário              

6- Movimento Social  7- Partido politico  8- Outro ( __________________________________________)  

 

 

17  

Quais os espaços públicos e privados que você costuma transitar no seu dia a dia? Com quem? 
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18  

Cite os equipamentos urbanos
22

 que você utiliza na cidade e no seu bairro. 

 

 

 

 

 

19  

Com que frequência você costuma utilizar esses espaços e equipamentos? E com qual a finalidade? 

 

 

 

 

 

20  

Cite quais espaços públicos e/ou privados que NÃO frequenta? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT no documento NBR 9284, equipamento urbano é “todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, 

destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos ou privados”. 
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APÊNDICE II 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL
23

 

 

 

 

1. Quais os equipamentos públicos existem em seu bairro?E quais desses equipamentos 

públicos são utilizados pelos jovens? 

2. Você utiliza esses equipamentos? Por quê?  

3. Como você avalia os equipamentos públicos e privados existentes no seu bairro? 

4. O que você acha que falta no seu bairro? 

5. Quais os equipamentos urbanos ou espaços que outros bairros em Montes Claros 

possuem e que faltam no seu bairro? 

6. Quais os espaços públicos e privados e equipamentos urbanos que existem na cidade 

que podem ou são utilizados pelos jovens? 

7. Você os utiliza? Se não, por quê? O que te impede?  

8. Quais que você não frequenta? Por quê? 

9. Você participa de algum tipo de grupo? Quais?  

10. Se sim. Me fale sobre você faz em grupo? 

11. O que mudou na sua vida após entrada no referido grupo? 

12. Cite os lugares e espaços que você costuma frequentar na cidade, sozinho e/ou em 

grupo? E no seu bairro onde você costuma transitar? 

13. Com que frequência você frequenta esses lugares e com qual a finalidade? 

14. No seu bairro, você pode frequentar qualquer espaço a qualquer momento? E nos 

outros lugares da cidade? Por quê? 

15. Você acha que os jovens que vivem em seu bairro têm as mesmas condições de acesso 

e uso da cidade que os jovens que moram em outros lugares de Montes Claros? Por 

quê? 

16. Escolheria outro bairro para morar? Por quê? 
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Esse roteiro foi adaptado a partir dos roteiros elaborados por Magalhães (2008) e Assis (2005) 


