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RESUMO 

Essa dissertação se propôs a analisar o entendimento do conceito de juventude, ou melhor, 

juventudes, nos dias de hoje. Junto a essa busca, nos deparamos com o surgimento das 

políticas públicas voltadas para essa parte da sociedade, finalmente entendida como uma 

população complexa, plural, capaz e desejosa de ser protagonista da própria história. Num 

olhar mais cuidadoso, questionamos como se caracteriza a pluralidade da juventude da cidade 

de São Lourenço (MG). Uma política municipal para jovens pode atender tal pluralidade? A 

construção de uma política municipal para jovens é apropriada à pluralidade da juventude? 

Para esta pesquisa, entendemos que a metodologia de estudo de caso, com caráter 

exploratório, assim como a pesquisa autobiográfica seriam as mais adequadas para uma 

compreensão complexa e profunda dessa realidade. A base teórico-conceitual foi escolhida a 

partir dos estudos mais recentes relativos à juventude. Teóricos como Castro e Aquino estão 

bem presentes neste trabalho, assim como Sposito, Abramo, Pais e Marías, no primeiro 

capítulo. No segundo capítulo, além da consistente contribuição de Ninis e Giolito, recorreu-

se a autores, documentos locais e publicações eletrônicas, bem como a própria vivência da 

autora na cidade. No terceiro capítulo, a trajetória pessoal da autora, seu trabalho como 

funcionária da Prefeitura Municipal e a dissertação de mestrado se encontram. Como mostrou 

Gilberto Velho, memória, projeto e identidade são significativos na vida pessoal e na 

possibilidade da transformação social. 

 

 

Palavras-chave: juventude; políticas de juventude; São Lourenço (MG). 
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ABSTRACT  

This paper aims to examine the understanding of the concept of youth, nowadays. Along with 

this search, we face the rise of public policies for this part of society, finally understood as 

complex, plural, able and willing to be a protagonist of its own story. Looking carefully, we 

wonder how to characterize the plurality of the youth of São Lourenço (MG). Can a municipal 

youth policy attend this plurality? Is the construction of such a policy appropriate to the 

plurality of youth? For this research, we believe that case study, as well as autobiographical 

research, would be the most appropriate methods for understanding this complex and deep 

reality. The basic theoretical concept was chosen from most recent studies on youth; theorists 

such as Castro and Aquino were very present in this work, as well as Sposito, Abramo, 

parents and Marías, in the first chapter. In the second chapter, in addition to the consistent 

contribution of Ninis and Giolito, the resources are some authors, local documents and 

electronic publications and my own personal background in the city. In the third chapter, my 

personal background, my work as an employee of the São Lourenço City Hall and my 

dissertation meet each other. Gilberto Velho shows us how memory, project and identity are 

significant in the personal life and the possibility of social transformation. 

 

 

Key words: Youth; Youth Policy; São Lourenço (MG). 
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INTRODUÇÃO 

 

O tempo é a minha matéria, 
o tempo presente, 

os homens presentes, 
a vida presente 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 

 

Desejo que o mundo seja um lugar melhor, mais gentil e sorridente, em que as 

pessoas possam trabalhar, estudar, criar, amar, fazer suas escolhas, ou seja, usufruir da 

largueza do mundo inteiro, como sugeriu Clarice Lispector. 

Uma dissertação de mestrado é um trabalho científico, surgido e carregado das 

tantas perguntas de cada um, das alegrias e aflições que se vive nessa longa jornada que é a 

vida. Olhando para isso, podemos reconhecer que muitos estudiosos vêm dando atenção ao 

que chamaremos aqui de pesquisa autobiográfica. Almeida (2004, p. 100) esclarece:  

 

[em] metodologias investigativas que levam em conta a subjetividade, o sujeito 

passa a ser tomado como objeto de sua própria pesquisa, marcando a confluência de 

saberes: seja por meio das �biografias educativas�, da �ego-história�, do método 

(auto)biográfico. Põe se em movimento um novo relacionamento entre a vida 

pessoal e a �vida de professores�, com suas memórias e representações. Por essa 

razão, o investimento que o sujeito faz sobre si mesmo está articulado com sua 

história, cultura e instituições. 

 

Assim, Almeida (2004) considera a reflexividade (o profissional reflexivo) como 

�emancipadora�, dado que o profissional se vê e percebe criticamente os contextos estruturais 

de seu trabalho, da sua cultura e das formas de sua socialização. Segundo Tardif (cit. por 

ALMEIDA, 2004, p. 101), mesmo quando se reconhece a produção de um �saber social�, este 
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saber conserva a dimensão pessoal, visto que não está em questão �eliminar totalmente a 

contribuição dos atores na construção concreta do saber�. Esses autores reconhecem que há 

uma interdependência entre os saberes dos profissionais (pessoais), as fontes sociais de 

aquisição (a família, o ambiente de vida, a educação lato sensu) e os modos de integração no 

trabalho (história de vida e socialização primária). 

Ainda para Almeida (2004), a objetividadedo discurso qualitativo é fruto do 

modelo educacional ocidental � que este autorconsidera medieval em seu princípio e 

moderno em sua estrutura. Tal modelo não se impôs sem situar no primeiro plano a 

objetividade, deixando em segundo plano os sujeitos e a multiplicidade universal. �Omite-se a 

�subjetividade� do processo para poder ocultar o caráter plenamente subjetivo do discurso 

qualitativo� (ALMEIDA, 2004, p. 102). E o autor se pergunta: o que aconteceria com a 

educação e suas instituições quando a qualitas deixasse de ser um �apêndice� e fosse 

�resgatada� em toda a sua força problematizadora?1 

 

Não é isto que se teme, que multiplicidades de modos de ser/ estar encontrem seus 

próprios caminhos e não se percebam de maneira deficitária? E, que a universalidade 

seja um movimento de afirmação da multiplicidade de qualitas, em direção diversa 

ao da universalização de um único modo de ser/estar? Não cessaria por aí o trabalho 

infindável e irrealizável de qualificação educacional e docente? Por que querer ser 

outro diferente do que já somos, almejando ser outro graças ao esquecimento de 

nossa qualitas? (ALMEIDA, 2004, p. 104). 

 

Memória, identidade e projeto, são os �guias� que Velho (1994) entende como os 

aspectos que diferenciam as sociedades tradicionais e a sociedade moderna, principalmente 

                                                             
1
Qualitas, nas palavras de Almeida (2004), é um projeto, é a idealização daquilo que ainda não somos. Ora, a 

qualitas é nosso modo de ser e, portanto, um problema ainda não tratado suficientemente. Envolve nossa 
história, nossa biografia, nossa geografia, nossa subjetividade, enfim. Se muitos não creem que é possível fazer 

um projeto educacional segundo nossa qualitas, porque perderam-se no discurso da qualidade, tentemos ao 
menos compreender que a qualidade na formação não é um alvo, mas a condição mesma para colocar a educação 

e seus sistemas a serviço de nosso modo de ser. 
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nos aspectos mais individualistas desta. Este autor, como Almeida (2004), entende que 

carreira, biografia e trajetória constituem noções que fazem sentido a partir da eleição lenta e 

progressiva que transforma o indivíduo biológico em valor básico da sociedade ocidental 

moderna. Tais entendimentos fazem-me pensar em minha dissertação, em seu caráter 

autobiográfico, bastante ligado á minha trajetória. Faz sentido ainda em relação ao meu 

trabalho no Centro de Referência de Assistência Social (Cras)2 e na política pública municipal 

para os jovens da cidade de São Lourenço (MG), em relação à importância de que os jovens 

tenham consciência de sua própria trajetória e aos projetos possíveis a partir destes fatos. 

Muitas vezes, este trabalho apresenta um estilo peculiar, pessoal até. Pois algumas 

das experiências aqui relatadas foram e têm sido vividas por mim. O estudo de caso também é 

uma das metodologias utilizadas, tendo caráter exploratório, pois não dispõe de trabalhos 

anteriores em que se apoiar, no que se refere a São Lourenço. Marli André descreve o estudo 

de caso como �uma investigação sistemática de uma instância específica�, como a construção 

de uma Política Municipal para Jovens (ANDRÉ, 1984). Assim, foi necessário um mergulho 

na história da cidade, na minha própria história em São Lourenço e nas políticas de juventude 

que vêm sendo desenvolvidas. Stake (cit. por ANDRÉ, 1984, p. 54) defende que o 

conhecimento produzido em um estudo de caso é mais conceitual, mais concreto e mais 

sujeito a interpretação do leitor que o conhecimento gerado em outros tipos de pesquisa. 

Há quase dez anos trabalho no serviço público; sou psicóloga concursada na 

Prefeitura de São Lourenço. Por oito anos, no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) são-

lourenciano, cuidei de pacientes com transtornos mentais graves. Depois de um afastamento 

para me dedicar ao mestrado, voltei ao Cras. 

                                                             
2O Cras é uma unidade pública estatal que executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede 

de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. Atende preferencialmente famílias 
beneficiarias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. É responsável ainda pelo 

encaminhamento da população para a rede de proteção social local e para acesso a outras políticas públicas. 
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Ser psicóloga possibilitou-se a alegria de me aventurar por lugares a que muitos 

não têm acesso: a intimidade alheia, contada por aqueles mesmo que a vivenciam, dividindo 

comigo a experiência de viver no mundo. O trabalho no serviço público mostrou-me como, 

não raro, é duro este mundo. Como é sentida a falta de políticas e gestões mais justas, de uma 

economia menos competitiva, de uma educação para a inteireza, para a responsabilidade, de 

oportunidades de desenvolvimento nas cidades. E foi no Cras que recebi um presente de 

Ralph Lage, secretário de Desenvolvimento Social de São Lourenço: a incumbência de 

montar um projeto de prevenção ao uso de drogas. 

 

Amanhã é longe demais 
pra quem não tem, 
pra quem não sabe 

(Vanessa da Mata). 
 

Paulo Freire, logo nas primeiras páginas de Pedagogia do oprimido, defende a 

luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens 

como pessoas, como seres para si (FREIRE, 2005). O autor fala na vocação de ser mais de 

mulheres e homens e advoga que as mãos estendidas sejam menos de súplica e, cada vez 

mais, mãos humanas que trabalham e transformam o mundo. Concordo com Freire (2005), 

quando afirma que, se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem 

educação a sociedade muda. Acredito na educação como uma das principais forças para 

transformar o mundo tão desencantado em que vivemos. 

Com o projeto de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, comecei a pesquisar 

sobre políticas e projetos de sucesso. Dois dos meus primeiros �achados� foram a Secretaria 

Nacional Antidrogas (Senad) e a Política Nacional Sobre Drogas, que propõem 

direcionamentos modernos, científicos e humanos sobre drogas, usuários, prevenção e 

tratamento. Comecei a redigir o projeto municipal de prevenção ao uso e abuso de drogas. 
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Continuando essa busca, encontrei de São José dos Campos (SP) o Programa 

Municipal Antidrogas (Promad), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Juventude 

daquela cidade. Esse município do vale do Paraíba é um dos poucos no País a ter uma 

Secretaria Municipal de Juventude e desenvolverprocedimentos muito sérios e envolventes. 

Entre seus objetivos, essa Secretaria tem o de favorecer a participação dos jovens na 

elaboração de ações e atividades sociais, culturais, esportivas, educacionais e de 

empreendedorismo, além de incentivar projetos e programas que resultem na melhoria da 

qualidade de vida do jovem e promover suainclusão social e no mercado de trabalho, por 

meio de iniciativas que vão ao encontro das necessidades da juventude.   

Tive a alegria de visitar e ser tão bem recebida por Luigi, braço direito da 

Secretaria de Juventude são-joseense. Surgiu desse encontro a ideia de implantar a política 

municipal para jovens em São Lourenço, que vem sendo implementada no município. 

 

A cada mil lágrimas sai um milagre 
(Alice Ruiz). 

 

A questão que direcionou a pesquisa para este trabalho é: a construção de uma 

Política Municipal para Jovens é apropriada à pluralidade da juventude de São Lourenço?  

No primeiro capítulo, busquei as visões que hoje vêm norteando o entendimento 

sobre as juventudes. Um dos autores pesquisados foi Julián Marías, filósofo espanhol que 

apresenta um enfoque pessoal das fases da vida, ou seja, um olhar mais que histórico ou 

biológico. Ele compreende que cada pessoa tem seu próprio tempo e entende a juventude 

como o tempo em que as crianças deixam de ser crianças e buscam maior independência do 

núcleo familiar (MARÍAS, 1999). 
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O paradoxo da juventude, entendido por José Machado Pais como um conceito 

estreito demais para as tantas juventudes existentes. Ele propõe um olhar para a diversidade 

dos jovens e não somente para as possíveis semelhanças entre indivíduos que atravessam a 

mesma fase da vida (PAIS, 1990). 

Marília Sposito fala-nos da cultura teenager surgida nos Estados Unidos na por 

volta da década de 50 do século passado e seus desdobramentos. Mostra-nos como os 

contornos da juventude hoje são mais complexos e menos lineares em função das 

transformações sociais a que assistimos (SPOSITO, 2005; SPOSITO; CARRANO, 2003). 

Jorge Abrahão de Castro e Luseni Aquino, por sua vez, esclarecem como as 

mudanças sociais vêm influenciando profundamente todos os aspectos da vida dos jovens 

(CASTRO; AQUINO, 2008). 

Helena W. Abramo, enfim, reitera as percepções de Pais (1990), denunciando o 

sentido restrito do conceito de juventude, e contribui com as conquistas no cenário político 

brasileiro em relação aos direitos dos jovens (ABRAMO, 2005). 

No segundo capítulo, foi necessário um reencontro com a cidade em que vivo � 

experiência delicada, complexa e divertida. Abordo seus aspectos históricos, seus dados 

populacionais e econômicos � e até alguns afetivos. Para isso, pesquisei algumas 

curiosidades, a importância das águas e do parque para o surgimento e desenvolvimento da 

cidade. Os aspectos místicos estão presentes; bem como as muitas dificuldades de uma cidade 

tão pequena. Foram meus autores de referência Alessandra B. Ninis e seu trabalho sobre a 

exploração das águas do parque (NINIS, 2006), Cláudio Cesar Ramalho Giolito e sua 

consistente discussão sobre as águas de São Lourenço e seu desenvolvimento econômico 

(GIOLITO, 2008) e Tereza de Jesus Vallejo Oliveira, com sua afetuosa síntese histórica do 

desenvolvimento do município (OLIVEIRA, 1987). 
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Dados do IBGE, assim como matérias disponíveis na internet cooperaram para 

que eu pudesse traçar um panorama complexo, junto às minhas próprias percepções sobre São 

Lourenço. 

O terceiro capítulo é onde minha trajetória pessoal, meu trabalho como 

funcionária da Prefeitura de São Lourenço e minha dissertação de mestrado se encontram. 

Esclarecimentos vindos do site do Ministério do Desenvolvimento Social, da Política 

Nacional de Juventude, do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), dados sobre o 

funcionamento da Prefeitura de São Lourenço foram os norteadores deste capítulo. 

Encerro o trabalho com as Considerações Finais, sabendo que �conclusões� seria 

um termo precoce para a reflexão acadêmica que empreendo aqui e, sobretudo, para os 

desafios que a realidade a ela ligada, a das políticas públicas para as juventudes de São 

Lourenço, ainda está a (me) lançar. 
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CAPÍTULO 1 � VISÕES SOBRE A JUVENTUDE 

 

 

Quadra da vida em que se é jovem; gente moça, os jovens. Esta é a definição de 

juventude encontrada no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Simples assim, ingênua 

e objetiva. Não traz em si as tantas reflexões possíveis sobre juventude. Palavra que assusta, 

anima, carregada de estigmas, e que suscita hoje um entendimento mais complexo. 

Velho (1994) reconhece a existência e a percepção de diferentes estilos de vida e 

visões de mundo como algumas das principais características da complexidade e 

heterogeneidade da sociedade moderna. Comenta ainda que a preocupação científica e o 

interesse político com a diferença vêm estimulando o desenvolvimento de reflexões sobre 

identidade. As dimensões étnica, de gênero e etária estão entre as que se somam às 

problemáticas tradicionais de classe e estratificação social. 

O autor ressalta a necessidade de se verificar até que ponto a participação em um 

estilo de vida e em uma visão de mundo implica uma adesão que seja significativa para 

demarcar fronteiras e elaboração de identidade social. 

Julián Marías, filósofo espanhol, em conferência proferida em Madri no ano de 

1999, abordou uma questão que afeta a todos nós: as idades da vida. O homem sempre soube 

que é temporal. Temporal em vários sentidos: está no tempo, está dentro do tempo, tem um 

tempo limitado ao longo da vida. Segundo Marías (1999), há duas formas diferentes de olhar 

para o tempo: o tempo histórico e o tempo pessoal, ou seja, o tempo biográfico. É evidente 

que o tempo é contínuo; a continuidade do tempo é uma característica essencial � entretanto, 

há articulações. Um exemplo que o autor oferece é o caminhar: quando uma pessoa vai dando 

passos, estes não significam uma interrupção da marcha, mas, sim, uma articulação. 
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O tempo histórico é contínuo, e Marías (1999) afirma que está articulado em dois 

sentidos: tem uma articulação menor, que são as gerações, e uma articulação maior, uma 

espécie de macroestrutura, que são as épocas. A saber: a história transcorre em diferentes 

épocas, cada uma das quais representa uma forma de vida histórica; além disso, em cada 

época, há a articulação de várias gerações. 

Algo parecido acontece na vida: também é contínua, desde o nascimento até a 

morte, mas está articulada em idades. E isso sempre foi evidente: entre as culturas mais 

antigas, a pluralidade das idades é reconhecida, e tem se tentado defini-las. Acontece que o 

ponto de vista biológico vem sendo o predominante. A questão das idades tem sido entendida 

como uma questão de desenvolvimento biológico em diferentes fases, o que é designado de 

diferentes maneiras, desde o nascimento até a velhice e finalmente a morte. Esta é a maneira 

habitual de interpretar as idades ao longo da história. 

Esta era a visão que por muito tempo foi entendida como a visão �normal� do 

esquema das idades da vida durante quase toda a história. Marías (1999), por sua vez, acredita 

que esta visão biológica ou psicológica é insuficiente e inadequada. Ele propõe falar de 

filosofia à altura do tempo, e isso quer dizer voltar a representar desde o nível da vida 

humana, a vida pessoal. Nessa perspectiva, as coisas mudam bastante, e vemos que a vida tem 

uma estrutura dramática, é o que fazemos e o que nos acontece. Trata-se, portanto, de um 

conceito que não é biológico, que não tem relação com fortaleza ou deterioração. Trata-se do 

argumento: a vida humana tem um argumento, tem uma estrutura projetiva, e é a partir desse 

ponto de vista que Marías (1999) pensa a questão das idades. 

No presente trabalho, interessa-nos entender o que vem a ser a juventude. Sobre 

este aspecto, Marías (1999) reconhece que a juventude foi muitas vezes definida pelo poder, 

pela energia, pela exuberância. Uma expressão que está presente na literatura ao longo dos 

séculos é �a louca juventude�. Tempos diferentes da infância, quando a criança nasce em uma 
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família, em meio a pessoas adultas, sem as quais não poderia viver; quando nasce e durante 

um bom tempo, a criança é absolutamente incapaz de viver por si mesma. E tempos também 

um tanto diversos da maturidade, que chega quando as paixões e os impulsos juvenis vão 

serenando. 

E há um momento em que as crianças deixam de ser crianças: passam para a 

juventude. A �louca juventude� é uma expressão que já não se usa mais. É na juventude que o 

jovem se desprende da �placenta familiar�. Ele sente necessidade de independência do núcleo 

familiar em que se formou e, de certo modo, da escola � e seus equivalentes �, e faz uma 

espécie de �declaração de independência�. Isso é característico. 

Segundo Marías (1999), essa independência é ilusória, porém. Ele entende que o 

que o jovem faz é se desprender das unidades em que estava inserido para entrar no grupo 

juvenil � o qual é muito mais homogeneizador, mais imperioso que a família ou a escola, 

incomparavelmente mais. 

Há um sistema inteiro de requisitos, modos de comportamento. É possível 

reconhecer várias �tribos� dentro da �juventude�. Os jovens, quando em grande número, em 

geral deixam de funcionar por si mesmos e, individualmente, funcionam como �tem que 

funcionar�. Marías (1999) considera isso muito curioso. 

A juventude tem um grande número de características importantes, como, por 

exemplo, a descoberta do sexo oposto. A juventude vive a descoberta do sexo oposto, não do 

sexo propriamente. O autor desconfia que a pansexualidade que atua no mundo atual e o 

domina está diminuindo enormemente a importância do outro sexo para cada um. É evidente 

que, durante muito tempo, os jovens pensaram no outro sexo incomparavelmente mais do que 

agora, e que o sexo teve uma importância muito maior. Isso pode ser estudado em detalhe ao 

longo das culturas dos séculos ou até dos milênios. 
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Por outro lado, é na juventude que se produz o conhecimento do mundo. É a 

primeira vez que o jovem se dá conta de que está numa certa época histórica, em certo 

momento histórico. A criança vive em um tempo que não é propriamente histórico: o jovem já 

vive esse tempo. A juventude consiste em estar num certo tempo histórico, começando a 

compreender como é o mundo historicamente e, portanto, socialmente. 

Essa exploração, esse conhecimento acontece na juventude. O jovem começa a ter 

projetos circunstanciais, projetos que têm a ver com seus gostos, com suas vocações, mas 

também com a situação existente, com o mundo em que vive. Isso é que o caracteriza a 

juventude. Com um horizonte ilimitado, o jovem pode ser tudo, precisamente por que ainda 

não é. É oferecido aos jovens um horizonte enorme, amplíssimo, de possibilidades, dentre as 

quais ele irá elegendo, experimentando as limitações concretas de possibilidades � 

realizando algumas, outras não �, até que surja o momento em que se inicia o que chamamos 

de maturidade. 

A visão de Marías (1999) da vida humana como tal, a partir da perspectiva da 

pessoa, é algo bem diferente da imagem tradicional das idades da vida. Uma visão mais 

pessoal, que muito acrescenta às novas discussões sobre o que vem a ser a juventude, quem 

são os jovens. O que chama a atenção é o olhar para a �juventude� como se esta fosse 

formada por um grupo dotado de interesses comuns. 

Pais (1990) levanta uma questão que considera central, a de se explorar não 

apenas as possíveis ou relativas similaridades entre jovens ou grupos de jovens (aspirações, 

expectativas, consumo, interesses culturais, etc.), como as peculiaridades de tantos grupos 

dentro desse mesmo conceito. Este autor identifica duas possíveis leituras de juventude, 

dentro da sociologia, que se refletem em muitos dos estudos sobre o tema. 

Em uma, a juventude é entendida como conjunto social cujo principal atributo é o 

de ser constituído por indivíduos pertencentes à mesma fase da vida, prevalecendo a busca 
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dos aspectos mais similares, que fariam parte de uma cultura juvenil, específica, portanto, de 

uma geração definida em termos etários. Numa outra leitura, a juventude é tomada como 

conjunto social necessariamente diversificado, em que diferentes culturas juvenis podem ser 

identificadas em função de diferentes classes sociais, situações econômicas, parcelas de 

poder, interesses, oportunidades ocupacionais, etc. Neste outro sentido, seria absurdo o 

conceito de juventude englobar todos os universos sociais que não têm entre si praticamente 

nada de comum. 

 

 

1.1 As juventudes, hoje e no futuro 

 

Pais (1990) defende a desconstrução da juventude como representação social e seu 

entendimento como �paradoxo da juventude�. Assim, a representação da juventude dá lugar a 

uma realidade sociologicamente construída. Historicamente, a noção de juventude, passa a ter 

certa relevância social a partir do momento em que se começa a verificar o prolongamento 

entre a infância e a idade adulta, e algumas características daí derivadas, quando aparece 

referida a uma fase de vida. 

 

O paradoxo da questão é que qualquer ideia aparece sempre encapsulada num nome e, 

aqui, o mesmo nome � juventude � encapsula ideias diferentes. Paradoxo derivado é 

a tendência de, perante um dado nome, nome de algo � com sua ideia inclusa �, 

deixar de se ver esse algo a que o nome se reporta, isto é, a realidade que se nomeia ou 

idealiza. Deste modo, embora construídos para nos facilitarem uma clara percepção 

das realidades, há em muitas ideias e conceitos um efeito perverso. Por isso, temos de 

nos treinar numa nova óptica que nos deixe ver, através dos nomes das coisas, a 

riqueza semântica que aparece associada a esses «nomes» (ideias, conceitos). Era esse 

treino que gostaria também de exercitar ao propor que a juventude fosse 
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principalmente olhada em torno de dois eixos semânticos: como aparente unidade 

(quando referida a uma fase de vida) e como diversidade (quando estão em jogo 

diferentes atributos sociais que fazem distinguir os jovens uns dos outros). De fato, 

quando falamos de jovens das classes médias ou de jovens operários, de jovens rurais 

ou urbanos, de jovens estudantes ou trabalhadores, de jovens solteiros ou casados, 

estamos a falar de juventudes em sentido completamente diferente do da juventude 

enquanto referida a uma fase de vida (PAIS, 1990, p. 149). 

 

É possível perceber nos estudos de vários autores a centralidade dos novos 

fenômenos sociais, da família e da escola no que tange às questões sobre os jovens e as muitas 

juventudes. 

Citando Bourdieu, Sposito (2005, p. 87) afirma que �as verdades primeiras são os 

erros primeiros� e enfatiza a importância das muitas leituras que precisa fazer um 

pesquisador. Em seu texto, escrito a partir dos levantamentos do Projeto Juventude,3 comenta 

que este é um instrumento-chave para compreender e para tornar mais visíveis os grandes 

conjuntos populacionais jovens na sociedade brasileira, os quais permanecem desconhecidos 

em seus valores, suas práticas, seu modo de vida. 

Diante da falta de levantamentos sobre a juventude no Brasil, esta autora entende 

que o exame dos dados suscita reflexões, indagações e problemáticas, oferecendo perspectivas 

importantes. O pesquisador sempre pode se surpreender e refletir sobre a necessidade de 

novas perguntas e modalidades de investigações.  

A autora parte do ponto de vista das relações entre juventude e escola. Essa 

análise pressupõe incursões tanto no domínio da família como no das relações dos jovens com 

                                                             
3 Em 2003 e 2004, o Instituto Cidadania elegeu a juventude como foco prioritário de trabalho. Surgiu então o 

Projeto Juventude, desenvolvido no momento em que o Brasil tinha 20% de sua população na faixa etária dos 15 
aos 24 anos e 34 milhões de pessoas que enfrentavam problemas diferenciais relacionados à sua idade, sendo 
também cidadãos de reconhecido potencial criativo e mobilizador. Este Projeto resultou em um diagnóstico 

sobre a juventude brasileira, um conjunto de diretrizes e orientações estratégicas, recomendações e propostas 

específicas, de modo que os poderes públicos possam compreender as demandas da juventude brasileira nas 

múltiplas dimensões envolvidas: trabalho, educação, saúde, cultura, lazer, esporte, vida artística, sexualidade, 

direitos e participação, entre outras. 
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o mundo do trabalho. Ela adverte quanto ao fato de ser este um recorte analítico em torno de 

sujeitos jovens que vivem de modo integral suas experiências, não só no âmbito escolar, mas 

também na cultura, no lazer, na família, no mundo do trabalho e nas formas que selecionam 

sua participação na vida pública. 

Da heteronomia infantil à completa autonomia que, teoricamente, caracteriza a 

condição do adulto na sociedade, a juventude é vivida como um tempo singular: é a fase da 

vida em que se inicia a busca dessa autonomia marcada tanto pela construção de elementos de 

identidade, individual e coletiva, como por uma atitude de experimentação. A família e a 

escolas são entendidas por Sposito (2005) como as principais agências de reprodução social e 

responsáveis pela manutenção de relações primordiais. 

É nessa fronteira entre o público e o privado que Parsons (cit. por SPOSITO, 

2005, p. 90) situa a cultura dos estudantes do ensino médio nos Estados Unidos nos anos de 

1950, para discutir a importância da disseminação da escolaridade como fator de constituição 

da experiência dos teenagers e suas práticas de lazer, consumo, vestimenta e preferência por 

estilos musicais, entre outros. 

Os caminhos e contornos para a vida adulta, entretanto, tornaram-se mais 

complexos e menos lineares. A escolaridade já não se mostra mais como o elemento 

garantidor para a entrada no mundo do trabalho, principalmente quando se analisam o 

ingresso no mercado formal de ocupações e as posições dos estratos menos privilegiados da 

sociedade. 

Têm sido recorrentes, em função das transformações sociais, a desregulação das 

etapas e sua descronologização. Observa-se também um processo de desinstitucionalização 

da condição juvenil. Sposito (2005, p. 91) cita Miguel Abad, o qual acredita que as 

instituições tradicionalmente consagradas à transmissão de uma cultura adulta hegemônica 

têm se debilitado pelo não cumprimento de suas promessas e pela perda de sua eficácia 
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simbólica como ordenadores da sociedade. O espaço deixado pela família e pela escola passa 

a ser ocupado por maior desdobramento da subjetividade juvenil. E é nessa 

desinstitucionalização juvenil que surgem as possibilidades de viver a etapa da juventude de 

uma forma distinta da que foi experimentada pelas gerações anteriores. 

Junto ao aparecimento de nova condição juvenil, é possível reconhecer ainda as 

amarras que tolhem os jovens na sociedade atual, quer por sua adesão a valores 

tradicionalistas, quer por imersão no individualismo contemporâneo, que pouco espaço deixa 

para as formas coletivas, associativas ou solidárias de estar no mundo.4 

Sposito (2005) percebe a necessidade de considerar que profundas mudanças no 

ciclo de vida como um todo alteram a especificidade da experiência juvenil, que hoje é 

diferente daquela por que passaram os jovens de cinquenta anos atrás. Possivelmente, uma das 

maiores dificuldades em definir esse modo emergente seja a utilização de noções que acabam 

por abrigar processos diversos e, ao se tornarem demasiado elásticas ou amplas, perdem seu 

valor explicativo. Uma dessas dificuldades consiste em considerar esse processo de mudança 

como linear, como se não existissem, de fato, práticas sociais que recobrem tempos históricos 

e diversos. Segundo Martins (cit. por SPOSITO, 2005, p. 92), essa multiplicidade de tempos 

exprime a complexidade da sociedade brasileira, que convive, ao mesmo tempo, com o mais 

moderno e o mais arcaico. 

Profundas transformações nas dinâmicas e nos arranjos familiares podem ser 

observadas como resultado muito mais da crise prolongada e incompleta de determinado 

modelo do que do enfraquecimento da dinâmica e dos arranjos familiares. Por outro lado, os 

novos modelos de família não partem mais de normas dadas, mas de contínuos acordos e 

                                                             
4 Já é possível identificar participações juvenis em movimentos sociais, algumas vezes pensados nas redes 

sociais. No Oriente Médio, a �Primavera Árabe� é um exemplo (cf. http://g1.globo.com/vestibular-e-
educacao/noticia/2011/08/saiba-o-que-e-primavera-arabe.html, acesso em 22 out. 2011). 
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negociações entre seus membros. Nessas condições, sua duração no tempo depende da 

duração destes acordos. 

Tradicionalmente, a juventude foi tematizada como fase transitória para a vida 

adulta. Castro e Aquino (2008) percebem que, desse ponto de vista, a escola e a família são as 

principais responsáveis pelo esforço coletivo em �preparar o jovem� para ser um adulto 

socialmente ajustado e produtivo. Esta abordagem sugere que a transição é demarcada por 

etapas sucessivamente organizadas, as quais garantem a incorporação pelo jovem dos 

elementos socioculturais que caracterizam os papéis típicos do mundo adulto, tais como seu 

papel como trabalhador, chefe de família, pai e mãe, entre outros.  

Esses autores consideram que, junto à frequência escolar, se iniciaria a 

experimentação afetivo-sexual, progressivamente sucedida pela entrada no mercado de 

trabalho, pela saída da casa dos pais, pela constituição de domicílio próprio, pelo casamento e 

pela condição parental � e um novo ciclo de vida poderia ser percebido ao fim do processo, 

quando o jovem adulto conquistaria a estabilidade. Nessa linha de análise, os tropeços ou 

desvios do comportamento passaram a ser vistos como disfunções do processo de 

socialização. 

Castro e Aquino (2008) observam que � embora consolidadas em contextos 

ideológicos já distantes � as concepções da juventude como etapa problemática ou como fase 

preparatória da vida ainda hoje comparecem na tematização sobre o jovem. 

O conflito entre juventude e ordem social continua a existir quando se pensa nas 

experiências de contestação ou na rebeldia juvenil, ou ainda quando o tema é delinquência ou 

criminalidade. A identificação do jovem como estudante, livre das obrigações do trabalho, 

indica o peso da compreensão transicional ainda hoje existente. Existe uma compreensão 

relativa ao indivíduo que protela sua entrada na vida adulta e uma conivência com as 

experiências e experimentações que favorecerão o pleno desenvolvimento dos jovens. 
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Novos fenômenos sociais identificados por Castro e Aquino (2008) evidenciam 

aspectos até recentemente pouco explorados. Um é a mudança estrutural na distribuição etária 

da população em todo o mundo, resultante do crescimento excepcional do grupo jovem. Em 

termos práticos, esta �onda jovem� significa aumento relativo da população em idade ativa, o 

que pode ter efeito positivo sobre a dinâmica do desenvolvimento socioeconômico e, por isso, 

tem sido qualificado como bônus demográfico. Com isso, desenha-se uma nova perspectiva 

sobre a juventude, que começa a perder a conotação de problemática e passa a ser entendida 

como ator estratégico do desenvolvimento.5 

Essa novidade pressupõe novo enfoque, em que a visão preparatória da juventude 

exige, por um lado, investimentos maciços na área de educação, em prol do acúmulo de 

�capital humano� pelos jovens, e, por outro, a adoção de um corte geracional nos vários 

campos da atuação pública � saúde, qualificação profissional, uso do tempo livre, etc. � e o 

incentivo à participação política juvenil, com recurso à noção de protagonismo jovem. 

Outro fenômeno apontado pelos mesmos autores é a crise do emprego, ou seja, a 

restrição das oportunidades de emprego que vem afetando trabalhadores já inseridos, 

causando insegurança nos jovens e mostrando a instabilidade como marca fundamental da 

vida adulta. Assim, jovens de origem social privilegiada adiam a procura por uma colocação 

profissional e seguem na dependência financeira de suas famílias. Com isso, ampliam a 

moratória social que lhes foi concedida, podendo, entre outras coisas, estender sua formação 

educacional, na perspectiva de conseguir inserção econômica mais favorável no futuro. Os 

demais, que se veem constrangidos a trabalhar, em grande parte das vezes acabam se 

                                                             
5 É importante esclarecer aqui que os dados apresentados por Castro e Aquino são de 2008 e o Censo de 2010, 

do IBGE, traz novidades nesse sentido. Constatou-se que a proporção de jovens diminuiu e a de idosos cresceu. 

Em números absolutos, o contingente composto pelos grupos etários de menores de 20 anos já mostra 

diminuição. Nos últimos dez anos, o crescimento absoluto da população brasileira se deu principalmente em 

função do crescimento da população adulta, com destaque para o aumento da participação da população idosa. 
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submetendo a empregos de qualidade ruim e mal remunerados, o que, em algum grau, 

também os mantem dependentes de suas famílias. 

Para Castro e Aquino (2008), a dificuldade desses jovens, no ingresso ao mercado 

de trabalho não é o único aspecto ligado ao prolongamento da juventude. Os autores apontam 

os novos padrões comportamentais no exercício da sexualidade, da nupcialidade e na 

conformação dos arranjos familiares como fatores contribuintes para a configuração do atual 

cenário. Eles entendem que jovens casais que vivem juntos sem casamento, jovens que criam 

seus filhos na casa dos pais ou que moram com os pais, mesmo depois de já serem 

financeiramente independentes, são fenômenos cada vez mais comuns, que desorganizam a 

compreensão tradicional de transição para a vida adulta, evidenciando o exercício de vários 

�papéis adultos� por indivíduos que ainda se identificam como jovens. No limite, se a 

emancipação econômica não ocorre, não é por causa disso que os jovens deixam de vivenciar 

as experiências e responsabilidades características do mundo adulto, na maior parte das vezes 

mesclando-as com as vivências típicas do universo jovem e multiplicando as trajetórias de 

vida possíveis.  

Castro e Aquino (2008) entendem que essas novas formas de se relacionar com a 

família e a sociedade, não apenas colocam em xeque a centralidade da inserção no mercado 

de trabalho, como marco necessário e definitivo da transição para a vida adulta, como também 

obscurecem a própria concepção da juventude como etapa transitória. Dentro desse cenário 

emerge a compreensão dos jovens como sujeitos de direitos, definidos não mais �por suas 

incompletudes ou desvios�, mas por suas especificidades e necessidades, que passam a ser 

reconhecidas no espaço público como demandas cidadãs legítimas. 

Os autores comentam ainda que, se há coincidência no que chamamos juventude 

pela sua condição geracional, a duração e a qualidade desta etapa do ciclo da vida são mais ou 

menos favorecidas pelas características socioeconômicas dos jovens (origem social, renda 
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familiar e nível de desenvolvimento da região onde vivem) e pelas diferentes exigências 

relacionadas aos papéis/lugares que homens e mulheres ou indivíduos pertencentes a grupos 

raciais distintos tradicionalmente desempenharam/ocuparam na sociedade. Por esse motivo, 

tornou-se usual empregar a expressão �juventudes� para enfatizar que, a despeito de os jovens 

constituírem um grupo etário que partilha várias experiências comuns, subsiste uma 

pluralidade de situações que confere diversidade às suas demandas e necessidades. 

Abramo (2005), por sua vez, percebe que a condição juvenil remete, 

primeiramente, a uma etapa do ciclo de vida, de transição entre a infância e a vida adulta. Ou 

seja, da primeira fase de desenvolvimento corporal e da primeira socialização para o ápice do 

desenvolvimento e da plena cidadania. Principalmente no tocante a tornar-se capaz de exercer 

as dimensões de produção � sustentar a si próprio e outros �, reprodução e participação nas 

decisões, deveres e direitos que regulam a sociedade. 

Como Pais (1990), Abramo (2005) lembra que nem sempre a juventude foi uma 

etapa claramente demarcada, que seu conteúdo, sua duração e sua significação social são 

aspectos culturais e históricos. A juventude �nasce� na sociedade moderna ocidental como um 

termo mais de preparação para a complexidade das tarefas de produção e a sofisticação das 

relações sociais trazidas pela sociedade industrial, em que os elementos centrais de fase da 

vida estiveram caracterizados pela preparação feita em instituições especializadas (escolas) e 

a consequente suspensão do mundo produtivo. 

Com esse novo modelo de sociedade e o surgimento de uma segunda etapa de 

socialização, houve separação entre as capacidades físicas de produção e reprodução e a 

maturidade emocional para sua realização. Assim, Abramo (2005) entende que a moderna 

noção de juventude acabou parecendo um período de transição, de ambiguidade, de tensão 

potencial. Dentro da literatura, o autor percebe uma tensão entre as análises que privilegiam o 

plano simbólico, em que a juventude pode ser entendida como um mero signo, uma 
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construção relativamente desvinculada de condições materiais e históricas, e as que 

privilegiam a posição na estrutura socioeconômica e que afirmam ser tal noção destituída de 

significação social. 

Abramo (2005, p. 41), citando Margulis, reconhece que a juventude, como toda 

categoria socialmente constituída, que atende a fenômenos existentes, também deve ser 

analisada a partir de outras dimensões, ou seja, os aspectos fáticos, materiais, históricos e 

políticos em que toda produção se envolve, incluindo as muitas mudanças no século passado, 

vindas de transformações socioeconômicas no mundo do trabalho. 

No Brasil, por meio da publicação Política Nacional de Juventude: diretrizes e 

perspectivas (NOVAES et al., 2006), o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) reconhece 

a juventude como a condição social cujo parâmetro é a faixa etária em que se encontram todas 

as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Essa condição, como tema de interesse público, deve 

ser tratada sem estereótipos, e a consagração dos direitos dos jovens precisa partir da própria 

diversidade que caracteriza a(s) juventude(s). 

É preciso entender que, social e politicamente, os jovens são sujeito de direito 

coletivos. Sua autonomia deve ser respeitada, suas identidades, formas de agir, de viver e de 

se expressar devem ser valorizadas. Muitos são os desafios no reconhecimento dos direitos 

dos jovens. O Conjuve entende que o mais difícil de superar é a própria contradição presente 

nas representações sociais sobre a condição juvenil. É perceptível que a sociedade 

contemporânea adota muitos valores que giram em torno da condição de juventude e, ao 

mesmo tempo, é crítica da juventude. 

Nos aspectos da vivência pessoal e da consciência coletiva, segundo Novaes et al. 

(2006), ser jovem é entendido como um �estado de espírito�, uma dádiva, um momento 

passageiro da vida que não deveria passar, por ser o mais interessante e vibrante. Assim, ser 

jovem é ser empreendedor e expressar força, ter ânimo, aventurar-se, ser espontâneo, exibir 
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boa apresentação física e virilidade (no caso dos homens), divertir-se acima de tudo, 

priorizando o �bem viver� em detrimento das responsabilidades mesquinhas da vida. 

No âmbito profissional, no aspecto do compromisso cidadão ou no tocante à 

participação nos processos de tomada de decisão, entretanto, ser jovem é permanecer em 

incômodo estado de devir, justificado socialmente como estágio de imaturidade, 

impulsividade e rebeldia exacerbadas. Nesse caso, é possível afirmar que o jovem é aquele 

que ainda não é, mas pode ser ou será, assim como mostra Marías (1999). Desta maneira, é 

possível perceber que os mesmos estereótipos que constroem um imaginário social de 

valorização da juventude são os que a impedem de uma participação social plena. 

A manutenção de tais estereótipos dificulta a ação política. Em termos gerais, ser 

jovem é uma condição social com qualidades específicas e que se manifesta de diferentes 

maneiras, segundo características históricas e sociais. No aspecto da categoria etária, ainda 

que se incorra em imprecisão � pois, em algum nível, toda categorização é, 

obrigatoriamente, imprecisa e injusta �, é considerado jovem no Brasil o cidadão ou cidadã 

com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos.  

Abramo e Branco (2005), na apresentação de Retratos da juventude brasileira, 

declaram o objetivo de divulgar e estimular o uso da pesquisa �Perfil da juventude brasileira�, 

um amplo levantamento sobre a população jovem. Buscou-se com esse levantamento uma 

representatividade nacional, respeitando a diversidade de temas e características 

sociodemográficas e culturais que qualificam a juventude do País. Estes autores ressaltam a 

diversidade e complexidade da juventude brasileira e mostram a necessidade de procurar 

conhecer as realidades, opiniões, questões práticas e demandas dos jovens, pois, só a partir 

desse conhecimento será possível construir políticas para esse público. 

Ressaltam ainda que, na obra que organizaram, muitos autores buscam 

desnaturalizar a categoria juventude, tomando-a em sua historicidade. Comentam a 
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arbitrariedade cultural e as regras socialmente determinadas que marcam em que momento e 

por meio de quais rituais de passagem muda-se de uma fase para outra na vida � e, assim, 

apontam para a variedade das idades cronológicas que definem quem é jovem. 

 

 

1.2 O jovem como foco das políticas públicas 

 

Para Castro e Aquino (2008), as diversas formas de tematizar a juventude, assim 

como as questões associadas à condição juvenil, vêm orientando ações direcionadas aos 

jovens. Segundo os autores, estas ações tradicionalmente se concentraram nas áreas de 

educação e emprego, tendo em vista que a juventude é entendida como fase transitória, ou de 

saúde e segurança pública, devido ao viés de etapa crítica da juventude. Eles entendem que 

tais ações não se estruturaram como elementos de uma �política de juventude�, mas como 

estratégias de atuação da sociedade para orientar a formação dos jovens e minimizar seu 

envolvimento em situações de �risco�. 

Recentemente, entretanto, o tema ganhou novos contornos no Brasil, o que tem 

ampliado os focos antes existentes e introduzido novas questões e desafios para a construção 

de diagnósticos e ferramentas de trabalho para a atuação pública junto aos jovens. O 

aparecimento de organizações e grupos juvenis com representação em campos diversos, não 

só da vida estudantil e político-partidária, mas também da cultura, da vida comunitária e de 

estratégias inovadoras de geração de renda, entre outras, vem impulsionando o 

reconhecimento das questões específicas que os afetam. E novas demandas ganham vulto em 

um cenário no qual a dedicação exclusiva à formação e a dificuldade da entrada no mundo do 

trabalho não é a trajetória única (nem a prevalente) entre os jovens, e onde os �problemas� 
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que os afetam revelam-se cada vez mais como características da própria organização social, 

que se fazem perceber de maneira especialmente agravada entre os jovens. É o caso, por 

exemplo, da possibilidade de vivenciar formas próprias de diversão e expressão nos espaços 

públicos, da necessidade de exercitar livremente possibilidades de escolha no mundo do 

trabalho ou de frequentar espaços de discussão específicos e gerar pautas novas dentro dos 

movimentos sociais mais amplos. 

A mobilização política dos jovens tem resultado na formulação de políticas 

específicas para a juventude, com espaços para sua participação e influência direta. Castro e 

Aquino (2008) esclarecem que, conceitualmente, essas �políticas de juventude� associam os 

aspectos de proteção social com os de promoção de oportunidades de desenvolvimento: de um 

lado, visam à garantia de cobertura em relação às várias situações de vulnerabilidade e risco 

social que se apresentam para os jovens; de outro, buscam oferecer oportunidades de 

experimentação e inserção social múltiplas, que favoreçam a integração social dos jovens nas 

várias esferas da vida social. 

No Brasil, essas ideias ganharam maior visibilidade e corpo a partir de 2004, 

quando teve início, no nível federal, amplo diálogo sobre a necessidade de se instaurar uma 

política nacional voltada para esse público. Em princípios de 2005, foram criados a Secretaria 

Nacional de Juventude (SNJ), o Conjuve e um �programa de emergência� voltado para jovens 

de 18 a 24 anos de idade que estavam fora da escola e do mercado de trabalho. Três foram os 

objetivos desse arranjo: articular as ações federais voltadas ao público juvenil, principalmente 

aos jovens de baixa renda; promover a participação dos representantes dos vários grupos e 

organizações de jovens na reflexão e na formulação da política de juventude; e melhorar as 

condições de vida dos jovens em situação de vulnerabilidade social extrema, por meio de 

transferências de renda e de ações de elevação dos índices de alfabetização e de escolaridade e 
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de qualificação profissional � maior intuito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem) �, na perspectiva de melhorar suas chances de inserção no mundo do trabalho. 

Os indicadores de acesso dos jovens aos direitos sociais, culturais e econômicos 

contidos no Informe sobre a Juventude Mundial de 2005 da ONU (CASTRO; AQUINO, 

2008, p. 138), mostravam um quadro desolador da não concretização de direitos humanos 

para grande parte dos jovens do mundo. Castro e Aquino (2008) mostram que, de acordo com 

esse documento, de um total de 1,2 bilhão de jovens nos dois hemisférios, 200 milhões 

sobreviviam com menos de US$ 1 por dia, 88 milhões não tinham empregos e 10 milhões 

portavam o vírus da AIDS. 

Embora a juventude esteja contemplada na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Castro e 

Aquino (2008) entendem que, por não estar explicitamente mencionada nestes documentos, 

ocorreu uma �invisibilidade� dos jovens, tanto na interpretação quanto na implementação 

destes tratados. Em consequência, a ONU recomendava que os relatórios de progresso na 

proteção dos direitos humanos fossem especificados por faixa etária, buscando assim dar 

maior visibilidade a esta parcela da população. Nessa visão, o informe alertava para o desafio, 

a ser enfrentado pelos Estados e pela sociedade em geral, de se encontrar formas sustentáveis 

para concretizar os direitos humanos dos jovens e romper o ciclo intergeracional da pobreza. 

O caminho apontado pela ONU destacava a necessidade de intervenções públicas nas áreas de 

educação, saúde e emprego. Os estereótipos negativos em relação aos jovens, tendo como 

foco a delinquência, o uso indevido de drogas e a violência, não deveriam mais impulsionar as 

políticas públicas até então implementadas. Assim, a ONU recomendava que os países 

implementassem políticas integradas para a juventude, que estabelecessem vínculos entre as 

diferentes áreas prioritárias do Programa Mundial de Ação para a Juventude (PMAJ) a partir 
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do ano 2000 (CASTRO; AQUINO, 2008, p. 138), e que dedicassem atenção especial aos 

direitos dos jovens considerados mais vulneráveis.  

Quanto à concretização de direitos humanos de parcela expressiva de sua 

juventude, o Brasil apresenta estatísticas estarrecedoras. Segundo informações da Pnad de 

2006, citadas por Castro e Aquino (2008, p. 139), a população brasileira de jovens de 18 a 29 

anos alcança 40 milhões, representando cerca de 20,0% da população total; 9,7 milhões 

desses jovens viviam em famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo; 

12,5 milhões não tinham concluído o ensino fundamental; 4,2 milhões estavam desocupados; 

e 1,4 milhão eram analfabetos. 

 

 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


39 

CAPÍTULO 2 � A CIDADE EM ESTUDO: SÃO LOURENÇO 

 

 

São Lourenço, cidadezinha do sul Minas, muito conhecida pelo Parque das Águas, 

principal cidade do pacato Circuito das Águas (em destaque no mapa). Lugar em que muitos 

pais e avós de muitos de nós passaram sua lua-de-mel! 

 

Figura 1 Mapa de Minas, o município de São Lourenço em destaque (fonte: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/MinasGerais_Municip_SaoLourenco.svg/280px-

MinasGerais_Municip_SaoLourenco.svg.png>). 

 

Em uma sociedade tradicional, em que o indivíduo é englobado pelo clã, pela 

linhagem, pela tribo, etc., a memória socialmente relevante, segundo Velho (1994), é a 

unidade �encompassadora�. Ou seja, a biografia de um indivíduo biológico não é enfatizada, 

em proveito da ênfase na continuidade de uma categoria social abrangente, a ponto de não 

ficar claro se o fato narrado ocorreu com o indivíduo biológico A ou com o B que pertencem 

à mesma linhagem, categoria, etc. É evidente que há consciência ou percepção do ciclo vital 

dos indivíduos A ou B que nascem, vivem e morrem. Mas a persistência da unidade 
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englobante é permanentemente fixada por intermédio de mitos e narrativas que reforçam o 

pertencimento dos indivíduos biológicos àquelas unidades. Assim, a memória socialmente 

significativa é a unidade englobante, havendo pouca ênfase ou reconhecimento da noção de 

biografia no sentido moderno. Em outras palavras, em qualquer sociedade há processo de 

individuação, através de inserção do lugar do indivíduo na sociedade e do desempenho de seu 

papel social. Mas a individualização seria própria das sociedades ou segmentos sociais em 

que florescem ideologias individualistas que fixam o socialmente significativo como valor 

básico da cultura. 

Nas sociedades em que predominam as ideologias individualistas, a noção de 

biografia é fundamental. A trajetória do indivíduo passa a ter um significado crucial como 

elemento não mais contido, mas constituidor da sociedade. É a progressiva ascensão do 

indivíduo psicológico, que passa a ser a medida de todas as coisas. Nesse sentido, torna-se 

mais relevante a memória desse indivíduo � suas experiências pessoais, amores, desejos, 

sofrimentos, decepções, frustrações, traumas, triunfos, etc. Velho (1994) entende que 

memória e projeto são fundamentais na construção de identidade(s).  

Trabalho em São Lourenço há alguns anos. Atuei profissionalmente no Centro de 

Atenção Psicossocial (Caps), órgão conhecido como Saúde Mental. Hoje, estou no Centro de 

Referência à Assistência Social (Cras), de onde venho acompanhando muitos eventos na 

cidade � como a discussão da exploração das águas do Parque pela Nestlé, como o fato de 

que São Lourenço é considerada o �centro mundial de energia cósmica� pela Eubiose, como 

os acertos e desacertos na política municipal, como a cidade ter alcançado o segundo melhor 

IDH de Minas Gerais. É a cidade em que fui convidada a desenvolver a política municipal de 

juventude e o lugar em que meu filho passou metade de sua vida e hoje, aos 15 anos, é alvo da 

política que venho desenvolvendo. Meu trabalho, que algumas vezes mostrou-se como 

obstáculo ao mestrado, hoje é o que norteia minha dissertação. 
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Passear em São Lourenço era uma enorme conquista de autonomia nos meus 

�tempos de mocinha�. Eu e minhas amigas íamos de ônibus ao Parque das Águas, numa 

viagem que durava mais ou menos uma hora, e lá passávamos o dia, entre risadas, patins, 

águas de diferentes sabores, doces da �Abelhinha�, pedalinho no lago e exóticos animais na 

Ilha dos Amores. 

 

 
Figura 2 Mapa de Minas, com cidades em destaque (fonte: < http://www.wanderyukio.com.br/wp-

content/uploads/Mapa-minas-gerais.jpg>). 

 

Nunca poderia imaginar que seria a cidade onde eu consolidaria minha vida 

profissional e a maternidade, encontraria tão bons amigos e seria parte da minha dissertação 

de mestrado. 
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São Lourenço é uma cidade interessante em suas muitas peculiaridades. Com uma 

área de 58 km², é um dos menores municípios do País. Nessa área reduzida, não há zona rural 

na cidade, sendo sua renda vinda quase exclusivamente de serviços e da indústria. A sua 

economia está intimamente vinculada ao Parque das Águas e ao turismo originado pela 

procura por essas águas. 

Dentre as peculiaridades de São Lourenço, Giolito (2008) ressalta uma em 

particular: no início dos anos 1930, o então presidente Getúlio Vargas transferiu seu gabinete 

para a cidade e de lá passou a despachar com seu ministério e com os políticos, durante uma 

�estação de águas� (cerca de 30 a 40 dias). Esse autor considera que tal fato teria revertido a 

situação de estagnação da nova localidade, dando-lhe visibilidade e gerando um fluxo maior 

de pessoas de classes mais favorecidas. A imagem de cidade terapêutica transformou-se no 

perfil de balneário hidroterápico de veraneio. Com isso, São Lourenço tomou outro impulso, 

passando a abrigar pessoas famosas das mais diversas atividades. O presidente Getúlio lá 

esteve mais de seis vezes hospedado e participava da vida social e política são-lourenciana. 

Há registros de que, pouco antes do suicídio, Vargas esteve na cidade desfrutando de suas 

belezas naturais e de seu clima extremamente agradável (GIOLITO, 2008). 

Existe na cidade a Comunidade Mato Dentro,6 hoje sede da Associação Brasileira 

de Comunidades Alternativas (Abrasca). Tais comunidades baseiam-se em modelos 

ecológicos e focalizam-se na integração das questões culturais e socioeconômicos como parte 

de um processo de crescimento compartilhado. A Comunidade tem cursos e espaços de 

massagem, ioga e permacultura. Aos sábados, produtores agrícolas, artistas, moradores e 

outros organizam uma feira na Praça da Federal, uma das principais da cidade. Oberom 

Correa da Silva, que nasceu e vive até hoje na comunidade, em entrevista a Neuza Árbocz, 

                                                             
6 Também chamadas �ecovila�, segundo Santos Jr. (2011). O termo surgiu a partir de um encontro entre 
comunidades sustentáveis, em 1995, na Fundação Findhorn, na Escócia, quando foi mais bem sistematizado e 
popularizado, e passou a ser aplicado a modelos alternativos de sustentabilidade, a partir do primado da ética. 
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comenta: �O que eu vi dar certo foi o que começou pequeno e cresceu de forma espontânea, 

baseado no afeto de uns para com os outros�. E completa: �Quem pensa que infraestrutura é o 

primeiro passo para se iniciar uma comunidade comete um grande engano. Muitas iniciativas 

partiram desse ponto, com casas, centro comunitário e outros equipamentos prontos, mas 

sucumbiram por falta de gente interessada em ocupá-los� (ÁRBOCZ, s/d). 

 

 
Figura 3 Gruta dos milagres de Nossa Senhora dos Remédios, Parque das Águas (fonte: NINIS, 2006, p. 43). 

 

Outra característica marcante de São Lourenço é a presença de elementos 

simbólicos e místicos no desenvolvimento, certamente surgidos das características medicinais 

das águas, junto da diversidade cultural dos pioneiros, portugueses e estrangeiros, como 

sugere Ninis (2006). É possível perceber na cidade e na sua população o que Ninis (2006) 

considera representações sociais associadas às águas minerais. Para esta autora, as 

representações sociais remetem às crenças populares e à ordem simbólica, que formam uma 

identidade cultural peculiar. Nossa Senhora dos Remédios é uma das principais 

representações simbólicas de cunho místico relacionadas à água mineral em São Lourenço, 
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devido aos milagres que teria realizado. Em 1936, uma imagem dela foi encontrada no Parque 

das Águas e colocada em uma gruta das proximidades, onde hoje podem ser vistas centenas 

de placas que testemunham curas e graças alcançadas pelos devotos (ver Figura 3). As curas 

atribuídas à santa e realizadas por meio da ingestão das águas minerais denotariam 

claramente, para Ninis (2006), a relação milenar entre águas minerais, ninfas, deusas e, 

posteriormente, santas católicas. 

A Sociedade Brasileira de Eubiose é outro exemplo da influência que os 

simbolismos exercem na cidade. Tal sociedade designa São Lourenço como �centro mundial 

de energia cósmica�. A Eubiose, explica Ninis (2006), é uma entidade monista, braço da 

Sociedade Teosófica, autodenominada instituição de caráter cultural e espiritualista. Para os 

seus adeptos, São Lourenço é um lugar com energias excepcionais, �cujas fontes se 

apresentam repletas de energias sutis e curativas�. Segundo os adeptos, São Lourenço seria 

um dos �chacras� do planeta e as suas águas significariam pureza, clareza e saber, �jorrando 

poderosamente a energia vital da Terra [...] simbolizada pelo elemento água� (cit. por NINIS, 

2006, p. 4). 

Pode-se perceber em São Lourenço uma conformação cosmopolita. Devido ao seu 

processo histórico, a cidade atraiu muitos estrangeiros. Esta diversidade propiciou uma 

mistura de crenças e religiões, revestindo a localidade de uma �aura mística�. Ninis (2006) 

considera que, por isso, a cidade foi denominada �capital espiritual do mundo� por alguns. A 

Sociedade Brasileira de Eubiose foi fundada em setembro de 1921 e reconhecida como de 

utilidade pública pelo município. Segundo Oliveira (1987, p. 67-68), Henrique José de Souza, 

fundador da Eubiose, assim descreveu a cidade em 1931: �O ígneo elemento concorre para o 

assombroso metabolismo que se processa no seio da terra, convertendo em �águas 

miraculosas� que curam ou aliviam os sofredores do corpo.� 
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Ninis (2006) comenta que, assim como em outras cidades do Circuito das Águas, 

o turismo em São Lourenço, como a principal razão de seu desenvolvimento, é baseado no 

uso terapêutico das águas minerais. Nessas cidades, os parques de águas são as principais 

atrações turísticas. São Lourenço é considerada a maior e a mais jovem estância hidromineral 

do País. 

Essa autora observa que, no século XIX, ao mesmo tempo em que avança o 

pensamento científico, surgem, na França, a primeira legislação e os primeiros trabalhos 

técnicos de classificação de águas minerais, consolidando-se na Europa, como importante 

método terapêutico, a crenoterapia. O estudo das propriedades medicinais das águas minerais 

no Brasil inicia-se em 1848, com a fundação por d. Pedro II da estância hidromineral de 

Caldas do Sul do Rio Cubatão, em Santa Catarina. A crenoterapia, introduzida e amplamente 

difundida no Brasil no século XIX, foi praticada até meados do século XX. Segundo Guedes 

Neto (cit. por NINIS, 2006, p. 80), no início do século XX foram publicados vários estudos 

sobre as águas minerais brasileiras, especialmente após 1930, com a criação do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão ainda hoje responsável pela sua gestão. 

No Parque das Águas, há um balneário, que oferece banhos relaxantes e 

desintoxicantes e nove fontes de água mineral, cada uma com propriedades medicinais 

curativas distintas. Dentro do Parque, encontra-se, também, uma indústria de engarrafamento 

de águas minerais, com fins comerciais, gerenciada pela Nestlé Waters, fato que gera 

controvérsias na cidade, uma vez que muitos consideram a presença desta empresa 

exploradora e abusiva.  

Umas das fases da Copa Brasil de Balonismo acontece em São Lourenço, 

normalmente no mês de junho, tempo de céu muito azul (ver Figura 4). Nesses dias, é 

possível ter a alegria de ver o céu literalmente �pintadinho de balão�. 
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Figura 4 Vista da Fonte Vichy, Parque das Águas São Lourenço (fonte: 

<http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoApresentacao.aspx?cod_destino=138>). 

 

É uma cidadezinha quase poética, mas que, como toda cidade enfrenta seus 

problemas. Um está relacionado justamente a tantas águas. Segundo Fernandes (2008), São 

Lourenço sofreu com enchentes. As maiores aconteceram nos anos de 1926, 1946, 1986, 1990 

e 2000. Em janeiro de 2000, uma forte tempestade fez o rio Verde, que corta a cidade, tornar-

se um caudaloso desastre. São Lourenço e outros municípios da região ficaram dias ilhados. 

De acordo com o técnico da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(Copasa), Tales Augusto de Noronha Mota, a vazão do rio Verde chegou a alcançar 600 mil 

litros por segundo, sendo que normalmente é de 8 mil litros por segundo. A cidade teve as 

partes mais baixas inundadas, inclusive o Parque das Águas e o centro da cidade. A água 
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chegou a subir mais de 4,5 metros, afetando quase 95% do comércio local. Uma curiosidade é 

que, após a enchente, o Parque das Águas começou a "hospedar" capivaras na ilha do lago.  

Uma questão a ser comentada é a política municipal. São Lourenço faz parte das 

estâncias hidrominerais que, durante a ditadura militar, tiveram seus prefeitos indicados pelo 

governador do Estado. Segundo Hilda Braga Soares, citada por Andrade (2009, p. 16),  

 

foi no período do regime militar de 1964 que a engenharia eleitoral atingiu o 

máximo da sua imaginação criadora, os casuísmos eleitorais foram mais frequentes e 

em maior quantidade. Foi instituída eleição indireta para presidente e vice-presidente 

da República e para governadores e vice-governadores dos estados. Os prefeitos das 

capitais dos estados, das estâncias hidrominerais e de áreas de segurança nacional 

passaram a ser nomeados.  

 

No período ditatorial de 1964 a 1985, o alcance de ação da Justiça Eleitoral 

limitou-se à organização dos pleitos. Andrade (2009) lembra que, com a Emenda 

Constitucional nº 8, de 14 de abril de 1977 (o chamado �pacote de abril�), promulgada pelo 

presidente general de exército Ernesto Geisel, criou-se a figura do �senador biônico�: um 

terço dos membros do Senado passou a ser eleito indiretamente, sendo indicado pelos 

governadores. Foram estabelecidos ainda outros casuísmos, como as sublegendas, o voto 

vinculado e a Lei Falcão (que restringiu a propaganda eleitoral no rádio e na televisão). 

Depois de 1985, quando foram retomadas em São Lourenço as eleições para 

prefeito, pois este não mais seria indicado pelo governador, cinco foram eleitos: Dr. Orestes, 

Mazinho, Tenorinho, Nega Véia (Clóvis Aparecido) e Zé Neto,7 sendo que Tenorinho e Nega 

Véia foram reeleitos e estão impedidos de se candidatar nas próximas eleições. 

                                                             
7 Refiro aqui os nomes usados pelos prefeitos em sua vida pública, desde a campanha até os mandatos. 
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Rocha (2009), no Correio Brasiliense, comentou que o ex-prefeito Tenório estava 

escalado para ser assistente parlamentar na 1ª Secretaria da mesa diretora do Senado Federal, 

área comandada pelo senador Heráclito Fortes (DEM-PI).  

 

Tal designação passaria despercebida, não fosse o histórico do ex-prefeito. 

Tenorinho é neto do ex-deputado federal Tenório Cavalcanti, que fez fama na 

Baixada Fluminense como o �Homem da Capa Preta�. Como o avô � tido entre os 

mais pobres como um defensor do povo �, o ex-prefeito buscou apoio nas 

comunidades menos favorecidas de São Lourenço para se eleger prefeito em 2004. 

[...] Concorreu à reeleição pela coligação �Com o povo, o trabalho continua�, 

reunindo as legendas PR, PSDC, PTC, PP, PSC e PCdoB. Perdeu a disputa em meio 

às denúncias de irregularidades investigadas pela Justiça Eleitoral e pela Polícia 

Federal (ROCHA, 2009). 

 

Não tendo conseguido se eleger, o ex-prefeito recorreu aos aliados do Senado para 

continuar na vida política. Rocha (2009) considera questionável o histórico do ex-prefeito e 

refere-se a uma condenação �na Justiça Eleitoral [...] por distribuição irregular de cestas 

básicas na campanha de 2008. [Tenorinho] inelegível por três anos, além de ter sido multado 

em R$ 25 mil. No de 2008 foi alvo da Operação João-de-Barro, da Polícia Federal�. 

Também o ex-prefeito Nega Véia tem seus direitos políticos vetados em função de 

um processo transitado em julgado, relativo ao pagamento de carreto e ajuda a um realizador 

de rodeio em 1997, fato pelo qual chegou a ser preso em julho de 2010. Esse processo teve 

sua primeira sentença em 2005, quando o político foi condenado a seis anos de prisão em 

regime semiaberto. O ex-prefeito recorreu da sentença, e desde então se desenrola uma 

�batalha judicial� que tramita pelo Tribunal de Justiça mineiro, pelo STJ e pelo STF (EX-

PREFEITO DE SÃO LOURENÇO..., s/d).  
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É possível ainda reconhecer na conduta irregular de alguns políticos e eleitores de 

São Lourenço traços do antigo e conhecido coronelismo. 

 

 

2.1 Dados sobre a cidade 

 

Muitos são os bons índices em relação a São Lourenço. Segundo o site do 

governo de Minas Gerais, das três cidades mineiras com melhor qualidade de vida, duas são 

localidades turísticas. Poços de Caldas, estância hidromineral no Circuito Caminhos Gerais, 

ficou em primeiro lugar, seguida por São Lourenço; Belo Horizonte, capital do estado, ficou 

em terceiro lugar, conforme o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) medido 

em 853 municípios mineiros pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea), 

órgão do Ministério do Planejamento, no ano de 2000.  

Em agosto de 2011, a Prefeitura são-lourenciana noticiou em seu site que 

�Pesquisa confirma crescimento de São Lourenço� e que a cidade tinha a segunda maior 

renda per capita do Sul de Minas. A renda média mensal dos moradores de São Lourenço, em 

2010, foi de R$ 954,65. A pesquisa foi divulgada pela Fundação João Pinheiro, de Belo 

Horizonte, baseada nas informações do Censo do IBGE, fechado em 2010. Um dos principais 

responsáveis pelo resultado da pesquisa é o turismo, a indústria que mais cresce no mundo, 

comenta o prefeito Zé Neto. Segundo ele, a infraestrutura oferecida pela cidade também tem 

atraído novos moradores. São Lourenço é uma cidade pequena, que concentra comércio e 

serviços de qualidade; dispõe de atendimento de transporte, com ônibus diários para os 

principais centros do país (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília); é sede do 

consórcio intermunicipal de Saúde da microrregião, o que garante a oferta de profissionais de 
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saúde de várias especialidades, além de estar se firmando como um polo de Educação. O 

diretor de Fazenda do município, Júlio César Sacramento, no mesmo artigo, comentou que a 

arrecadação total de São Lourenço em 2010 foi de R$ 64.677.417,51. De acordo com 

Sacramento a maioria dos municípios do Brasil depende quase que exclusivamente dos 

repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sendo que em São Lourenço, em 

2010, ele representou pouco mais de 20% de nossa receita. O diretor de Fazenda afirma, 

porém, que o turismo, de fato, é o carro-chefe da economia local. �Mais de 20% do que é 

arrecadado com o Imposto sobre Serviços (ISS) provém dos hotéis�, informa ele (observações 

baseadas em SÃO LOURENÇO, s/d).  

O município de São Lourenço recebeu um IDH da ordem de 0,839 contra um 

índice de 0,792 do Brasil, como nota Giolito (2008). Com esse índice, segundo os critérios 

estabelecidos pela ONU, o município � mesmo com um índice elevado de desemprego, 

subemprego e emprego informal � ostenta a segunda posição no estado de Minas Gerais, que 

tem um IDH de 0,773. 

O último censo contabilizou de 41.657 habitantes em São Lourenço, segundo 

dados do IBGE. As mulheres representam 52,6 % da população, enquanto os homens são 

47,4%. Os jovens representam quase um quarto da população; em 2010, o censo contabilizou 

9.902 jovens. Entre estes, 3.151 são homens com idade entre 15 e 24 anos e 1.703 têm entre 

24 e 29 anos. As mulheres jovens são 3.261 com idade entre 15 e 24 anos e 1.787 têm entre 

24 e 29 anos.  

O município conta com 18 pré-escolas, dez das quais são particulares e as outras 

municipais. Das 18 escolas de Ensino Fundamental, seis são estaduais, sete municipais e 

quatro particulares. Entre as oito escolas de Ensino Médio, quatro são privadas, duas estaduais 

e duas municipais. 
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Existem hoje no município três instituições de ensino superior, um polo da 

Universidade Cândido Mendes e um polo do Instituto Federal de Machado. Giolito (2008) 

assinala que o êxodo da juventude, principalmente do sexo masculino, para as cidades 

maiores e capitais em busca de emprego e melhores estudos são fatores marcantes na 

evolução da população local.  

Entre os municípios vizinhos, foi São Lourenço a primeira a sediar uma 

faculdade, a então Faculdade Santa Marta, com seu curso de Administração, em 1992. A 

Santa Marta foi vendida e hoje lá funciona Faculdade São Lourenço/FEM. Outras vieram 

depois: a Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), a Faculdade Victor Hugo e a 

Universidade Candido Mendes (Ucam), com pós-graduação. 

Outro fator relevante, ainda segundo Giolito (2008), é a utilização da mão de obra 

feminina, não especializada e sem formação nas atividades do comércio (GIOLITO, 2008). 

Estas, por sua vez, vêm sofrendo uma transformação ao longo do tempo, deixando de lado a 

tradição artesanal voltada para o turismo e arriscando novo posicionamento em vestuário e 

moda feminina, seguindo a tendência dos grandes centros, principalmente São Paulo, que 

também é o maior polo de abastecimento do mercado. 

Assim como na educação superior, São Lourenço é referência no atendimento de 

saúde entre os municípios vizinhos. Entre os estabelecimentos de saúde, 70,5% são privados e 

os outros municipais, sem participação estadual ou federal. Ainda assim, São Lourenço é a 

referência da microrregião no atendimento de saúde aos municípios vizinhos � São Sebastião 

do Rio Verde, Pouso Alto, Soledade de Minas, Carmo de Minas, Caxambu, Virgínia, 

Itanhandu, Itamonte, Baependi, Aiurouca, São Tomé das Letras, Lambari e Maria da Fé. 

Há também na cidade o Lar Bom Samaritano, abrigo que há 15 anos cuida de 

crianças afastadas judicialmente da família. Hoje existem 40 crianças abrigadas, sendo 25 

delas de São Lourenço e as outras de municípios vizinhos. Segundo dados que colhi em meu 
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trabalho na Prefeitura, desde agosto de 2011 essa entidade firmou uma parceria com a 

Prefeitura, e juntas vêm melhorando o atendimento a essas crianças. A cidade conta ainda 

com três asilos, entidades que cuidam de idosos, e um albergue para migrantes e pessoas em 

situação de rua. 

Ninis (2006) acredita que, ao longo do século passado e até no início deste, o 

desenvolvimento e a prosperidade de São Lourenço estiveram baseados principalmente na 

exploração da água mineral. Esta exploração gerou forte estrutura de lazer e turismo, para 

atender à demanda pelas diversas ações medicamentosas de suas águas. Assim, a autora 

defende que a cidade nasce e se desenvolve devido ao processo de exploração da água 

mineral, que, desde o final do século XIX até os dias atuais, vem recebendo investimentos da 

iniciativa pública e privada. Conhecer então a história de São Lourenço é conhecer a história 

do Parque das Águas. 

 

 

Figura 5 Ermida Bom Jesus do Monte. Parque das Águas, na década de 1900 (fonte: Arquivo da Secretaria de 

Turismo de São Lourenço). 
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2.2 As águas e o Parque em uma visão histórica 

 

Incrustada na serra da Mantiqueira, a Serra que Chora, está São Lourenço, com 

suas belas paisagens, muito verde e abundantes águas. Oliveira (1987) afirma que certamente 

foram os índios os primeiros a explorar os mananciais dessas terras, conhecedores como eram 

das nossas riquezas naturais no campo da medicina.  

A bacia do rio Verde, nessa região, era denominada �Minas Gerais dos Cataguás� 

ou �Campos dos Cataguás�, devido à presença dos índios, que, como habitantes dali, 

defendiam as terras da entrada dos bandeirantes.  

Os primeiros bandeirantes precisaram superar algumas dificuldades para 

atravessar a serra e enfrentar os �temíveis� cataguás � nem tão temíveis assim, pois foram 

dizimados pelo bandeirante Lourenço Castanho Taques (ou Tazques), que por ali chegou por 

volta de 1675. Assim surgiu o primeiro nome da atual São Lourenço: �Pouso do Lourenço�. 

Já no século XIX, ainda segundo Oliveira (1987), João Francisco Viana e Camilo 

de Lellis Pinto lá compraram propriedades e descobriram as águas minerais. Nasce daí a 

terceira denominação do local: �Águas do Viana�. 

De acordo com dados históricos do IBGE, foi nessa época em que as virtudes das 

águas minerais ganharam fama e popularidade. Aos poucos, forasteiros instalaram-se nas 

terras mais altas e as margens da antiga estrada do Carmo do Rio Verde e Pouso Alto, dando 

começo à povoação. 
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Figura 6 Aterro para construção da cidade de São Lourenço, década de 1890 (Arquivo da Secretaria de Turismo 

de São Lourenço). 

 

Depois da morte de João Francisco Viana, pelos idos de 1889, as terras foram 

divididas entre seus filhos. O comendador Bernardo da Veiga, residente em Campanha, 

cidade vizinha, incumbiu um sobrinho, o capitão José Pedro da Costa, de estudar as 

possibilidades de industrialização das águas. Assim, o comendador Saturnino da Veiga 

comprou a propriedade onde se localizam as fontes e promoveu a constituição de uma 

empresa, a Companhia de Águas Minerais São Lourenço, formada pelo comendador Bernardo 

da Veiga e seus irmãos Saturnino da Veiga e Ângelo da Veiga. O nome da empresa foi uma 

homenagem à memória do tenente-coronel Lourenço Xavier da Veiga, pai dos três irmãos 

associados. Foram executados trabalhos de saneamento, drenagem e aterro, assim como as 

primeiras ruas, e formou-se o esboço da futura cidade.  
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Figura 7 Inauguração da estação de trem de São Lourenço, 1884 (Arquivo da Secretaria de Turismo de São 

Lourenço). 

 

Coincidência ou não, muitos Lourenços fizeram parte da história da cidade. No 

dia 10 de agosto de 1891, dia consagrado a São Lourenço, no ponto mais alto dos terrenos, foi 

levantada uma grande cruz e, na capela improvisada, foi celebrada a primeira missa. Iniciou-

se a construção de uma igreja, que fora primeiramente dedicada ao orago do Bom Jesus do 

Monte e, após sua conclusão, ao de São Lourenço (IBGE Cidades@, Histórico, Minas Gerais. 

São Lourenço � MG, s/d).  

Em 1905, as águas tornaram-se famosas. As terras do comendador Bernardo 

Saturnino da Veiga foram compradas por Afonso França, que assumiu a autorização estatal 

para exploração das fontes. França construiu prédios, adquiriu maquinário e fez excelente 

trabalho de divulgação. Com a sua morte, a Companhia de Águas passou pelo controle de 

várias firmas. A concessão para exploração das fontes hidrominerais passou a outras empresas 

e bancos, até a atual Empresa de Águas de São Lourenço S. A., a partir de 1925 (IBGE 

Cidades@, Histórico, Minas Gerais. São Lourenço � MG, s/d). 
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Figura 8 Vista do prédio de engarrafamento da empresa de Águas São Lourenço, década de 1920 (Arquivo da 

Secretaria de Turismo de São Lourenço). 

 

 

Em 1927, São Lourenço tornou-se município, desmembrando-se de Pouso Alto, 

segundo o site da Fupac.8 Já bem famosa, a estância recebeu visitantes ilustres, como o 

presidente Vargas. Um pau-brasil, plantado por Vargas em 1931, permanece até hoje como 

testemunha de sua passagem. Não era para menos: a cidade se tornara uma referência, um 

ícone do bem-estar proporcionado pelas águas de Minas. 

 

 

 

                                                             
8 Disponível em: <http://fupacsaolourenco.blogspot.com/p/historico-em-sao-lourenco.html>. Acesso em: 4 nov. 
2011. 
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Figura 9 Getúlio Vargas (de terno branco) no Parque das Águas São Lourenço, 1938 (Arquivo da Secretaria de 

Turismo de São Lourenço). 

 

Entre os anos de 1918 e 1923, foram inaugurados grandes empreendimentos na 

cidade, hotéis, um cinema e belos cassinos, tornando São Lourenço muito próspera. Notáveis 

eventos sociais e artísticos movimentavam a sociedade local, naquela época, segundo Oliveira 

(1987). Os turistas mantinham lotados os hotéis da cidade. Mas um decreto presidencial, de 

30 de abril de 1946, pôs fim aos cassinos; os jogos deixaram de ser um atrativo de turistas 

para a estância, que passou a depender ainda mais das águas minerais. 

Em 28 de setembro 1935, segundo Ninis (2006), o DNPM concedeu o registro nº 

140 do Manifesto de Minas para Exploração Mineral das Águas à empresa de Águas São 

Lourenço. Em 1946, esta concluiu, na área manifestada, a construção do Parque das Águas de 
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São Lourenço, com balneários, consultórios, sistema de saneamento, reflorestamento e áreas 

de lazer. 

Em 1974, a empresa Perrier, então líder mundial em produção de água 

engarrafada, assumiu o controle acionário da Empresa de Águas São Lourenço. Segundo 

Marco Aurélio Lage, entrevistado por Ninis (2006), a Perrier sempre foi uma aliada de São 

Lourenço, pois, além de engarrafar as águas, incentivou sobremaneira o turismo e a 

crenoterapia, mantendo sempre médicos no Parque e uma política de aproximação com os 

habitantes de São Lourenço. 

O Parque das Águas de São Lourenço pertence à plurinacional Nestlé desde que 

esta se tornou a maior acionista (99%) do grupo francês Perrier. Assim, a Nestlé ficou 

também com permissão de explorar as águas minerais do subsolo, concessão dada pelo 

governo federal. Desde 1999 a Nestlé passou a dedicar seus investimentos na água Pure Life 

� uma água desmineralizada e adicionada de sais que se encontra em todos os 

supermercados, farmácias �, o grande boom do mercado nacional e internacional da 

empresa. 

Segundo notícia publicada no site Perfuradores.com, em fevereiro de 2003, 

cidadãos de São Lourenço solicitaram que a Nestlé suspendesse a fabricação da Pure Life, 

pois a extração prejudicava a cidade, as águas minerais curativas da região, e contrariava lei 

federal que proíbe a fabricação de água a partir de água natural, mineral ou de poço, segundo 

a resolução RDC 54, de 15 de junho de 2000 (MENDES, 2003). 

A prática é tão danosa para as estâncias que, em 1999, mesmo ano em que a 

Nestlé oficializa o lançamento da Pure Life no mercado, prefeitos das estâncias hidrominerais 

uniram-se assessorados pela Associação Nacional de Água Mineral (Abinam) para "fundar 

uma associação a fim de lutar em favor de seus municípios e principalmente defender-se 

contra o crescimento da indústria de águas comuns, adicionadas de sais" (MENDES, 2003). A 
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expansão dessa indústria, que se vale de água de rede pública, rios e poços artesianos, 

desvaloriza e descaracteriza a cultura das águas minerais naturais e poderá decretar a morte 

das estâncias hidrominerais e climáticas, disse, na época, o ex-prefeito de Águas da Prata, 

Waldemar Junqueira. 

Ninis (2006) faz um detalhado retrato das águas hoje encontradas no Parque, 

classificadas como ferruginosas, alcalinas, sulfurosas, magnesianas, gasosas e carbogasosas. 

Apresentam grande diversidade, com ampla aplicabilidade terapêutica. De acordo com os 

dados da Empresa de Águas São Lourenço, em informação de janeiro de 1979 (cit. por 

NINIS, 2006, p. 31), 

 

a Fonte Gasosa denominada Oriente, utilizada para o envase da água mineral da 

marca São Lourenço, tem ação diurética, digestiva e desintoxicante. A Fonte 

Magnesiana denominada Andrade Figueira é utilizada para tratamento de 

insuficiência e congestão hepáticas, discinesias vesiculares e colites. A Fonte 

Alcalina, denominada Vichy é indicada para ulcera péptica, discinesias vesiculares e 

nefrites. A Fonte Ferruginosa, que era conhecida como Primavera, tem comprovada 

ação medicamentosa para casos de anorexia, anemia e astenia. A Fonte Alcalina ou 

alcalina gasosa bicarbonatada mista é indicada no tratamento de úlceras 

gastroduodenais, de hipercloridria e de uricemias, auxiliando a eliminação do ácido 

úrico e dos cálculos renais. A Fonte Sulfurosa, denominada de Jaime Sotto Maior, 

tem ação laxativa e é aplicada em casos de colites crônicas e pós-infecciosas, 

diabetes, doenças do colágeno e alergias. 

 

O Parque das Águas de São Lourenço é o principal ponto turístico da cidade, com 

suas fontes e seus balneários. As propriedades minerais das águas são usadas para trazer alívio 

e bem-estar aos cidadãos e seus visitantes. Assim, São Lourenço firmou-se como uma das 

mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil. 
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CAPÍTULO 3 � A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA JOVENS 

 

 

Até aqui, temos um breve entendimento do que vem a ser a juventude, ou melhor, 

as juventudes e conhecemos um pouco de São Lourenço. Vamos agora olhar para a política 

municipal para jovens que vem sendo desenvolvida e implantada. 

 

 

Figura 10 Oficinas oferecidas aos jovens pelo Cras, momento de reflexão (fonte: acervo do Cras). 

 

A noção de projeto está intimamente ligada à ideia de indivíduo-sujeito. Para 

Velho (1994), o ator, em princípio, pode não ser um indivíduo, mas um grupo social, um 

partido ou outra categoria, ou seja, o indivíduo-sujeito que faz projetos. Assim, a consciência 

e a valorização de uma individualidade singular, baseada na memória que dá consistência à 

biografia, é o que possibilita a formulação e a condução de projetos. O autor considera que a 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


61 

memória permite uma visão retrospectiva mais ou menos organizada de uma trajetória e 

biografia. O projeto é a antecipação no futuro dessa trajetória e dessa biografia, na medida em 

que busca, com o estabelecimento de objetivos e fins, a organização dos meios por meio dos 

quais estes poderão ser atingidos. A consistência do projeto depende da memória que fornece 

indicadores básicos de um passado que produziu as circunstâncias do presente, sem a 

consciência das quais seria impossível ter e elaborar projetos. O projeto e a memória 

associam-se e articulam-se ao dar significado à vida e às ações dos indivíduos � em outros 

termos, à própria identidade. 

Esse reconhecimento da importância da memória e dos projetos na trajetória dos 

indivíduos-sujeitos é uma das diretrizes da política municipal para jovens, na medida em que 

esta defende a participação consciente dos jovens na construção de políticas e caminhos cada 

vez mais produtivos e prazerosos.  

Quando penso em memória, projeto e identidade, acredito que seja interessante 

contar um pouco de como minha dissertação e meu trabalho na Prefeitura de São Lourenço se 

encontraram, dando muito sentido um ao outro.  

Depois de alguns orientadores e com meu desejo de entender um pouco mais 

sobre arte, sobre o fazer artístico e como poderia esse processo transformar as pessoas, cá 

estou debruçada sobre uma política para jovens.  

Trabalhei no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) com a saúde mental e fui 

muito influenciada pela obra de Nise da Silveira, que revolucionou a psiquiatria ao montar 

ateliês no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Em São Lourenço, montei 

oficinas de mosaico, desenho, dobradura, leitura e produção de texto. Nesses trabalhos, pude 

reconhecer como a arte pode ser organizadora e produtiva para pacientes psiquiátricos. Pensei 

em pesquisar �se� e �como� a arte vem sendo trabalhada na formação de educadores. 
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Como a vida é dinâmica (e muito dinâmica mesmo), depois de quase um ano e 

meio de licença do trabalho, para me dedicar ao mestrado, precisei voltar a trabalhar. E que 

surpresa a minha quando não pude voltar para o Caps e fui trabalhar na Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social (SMDS). 

Lá, meu trabalho seria montar um projeto municipal de prevenção ao uso de 

drogas. Nas minhas pesquisas, tudo foi se encaminhando para a formulação de uma política 

municipal para jovens. 

É preciso ressaltar aqui que esse trabalho é uma das funções do Centro de 

Referência de Assistência Social (Cras), unidade básica de assistência social, parte do 

novíssimo Sistema Único de Assistência Social (Suas). Brandão e Castro (2011) noticiaram 

em 8 de junho de 2011 que, em votação simbólica, os senadores aprovaram o projeto do 

Poder Executivo que instituiu o Suas. Segundo esse projeto (PLC nº 10), o País passará a 

contar com um sistema da assistência social descentralizado e com gestão compartilhada entre 

os governos federal, dos estados e dos municípios, com participação de seus respectivos 

conselhos de assistência social, entidades e organizações sociais públicas e privadas que 

prestam serviço nessa área. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) coordena esse 

novo sistema, e o financiamento das ações será dividido entre os três níveis de governo. O 

projeto aprovado na Câmara dos Deputados no fim de 2010 altera a Lei nº 8.742/93, a Lei 

Orgânica da Assistência Social (Loas). 

O Suas tem como objetivos garantir proteção à família, à maternidade, à infância, 

à adolescência e à velhice. O projeto foi inspirado no modelo que vigora hoje na saúde, com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), de atendimento e organização dos serviços em bases 

regionais. Esta é uma modelagem defendida por organizações sociais e profissionais da 

assistência social. 
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O projeto institucionaliza, segundo o site do MDS, a exigência de controle social, 

monitoramento e também a avaliação das políticas de assistência social. Isso acontece a partir 

da configuração de um sistema que reorganiza as ações por níveis de complexidade � 

proteção social básica, por meio do Cras, e proteção social básica de média e alta 

complexidade, pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) � e 

projeta a universalização e a equidade. 

O Cras, meu local de trabalho, é uma unidade pública estatal destinada ao 

atendimento socioassistencial de famílias. Normalmente, o Cras fica nos locais de maior 

vulnerabilidade social nos municípios. Em São Lourenço, entretanto, só há uma unidade, que 

funciona no centro da cidade, local de fácil acesso para toda a população, em uma cidade tão 

pequena. Segundo o site do MDS, o Cras é o principal equipamento de desenvolvimento dos 

serviços socioassistenciais da proteção social básica (MDS, s/d). Constitui espaço de 

concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de 

assistência social. Estrutura-se como porta de entrada dos usuários da política de assistência 

social para a rede de proteção básica e referência para encaminhamentos à proteção especial.  

Entre as principais ações do Cras (MDS, 2011), estão: 

 por meio do Programa de Atenção Integral à Família (Paif), prestação de serviços 

continuados de proteção social básica de assistência social � para famílias, seus 

membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social �, tais como: 

acolhimento, acompanhamento em serviços socioeducativos e de convivência ou 

por ações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de proteção social 

existente no lugar onde vivem e para os demais serviços das outras políticas 

sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos de cidadania e de 

convivência familiar e comunitária; 
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 articulação e fortalecimento da rede de proteção social básica local; 

 prevenção às situações de risco no território onde vivem famílias em situação de 

vulnerabilidade social � apoiando famílias e indivíduos em suas demandas 

sociais, inserindo-os na rede de proteção social � e promoção dos meios 

necessários para que fortaleçam seus vínculos familiares e comunitários e acessem 

seus direitos de cidadania. 

Neste contexto, o poder público é reconhecido como o principal responsável pelo 

trabalho social com famílias. E esta atribuição deve ser expressa no espaço físico do Cras. O 

Cras deve ofertar o Paif, podendo proporcionar outros serviços, programas, benefícios e 

projetos, conforme a disponibilidade de espaço físico e de profissionais qualificados para 

implementá-los e desde que não prejudiquem a execução do Paif nem ocupem os espaços a 

este destinados. Os demais serviços socioeducativos, as ações complementares e os projetos 

de proteção básica desenvolvidos no território de abrangência do Cras devem ser a este 

referenciados. 

Segundo tais direcionamentos, percebemos que seria adequado que o Cras de São 

Lourenço desenvolvesse uma política de juventude, tendo em vista as dificuldades 

enfrentadas pelos jovens do município, tais como o grande número de jovens envolvidos com 

álcool e outras drogas, a gravidez precoce, a baixa escolaridade e a falta de preparo 

profissional, além de poucas opções culturais na cidade. 

Entendo que nem sempre as políticas atingem seus objetivos. Mas acredito que, 

mediante políticas públicas, é possível mobilizar a comunidade, promovendo a educação e a 

capacidade de mudar pensamentos e atitudes. Dessa maneira, as políticas que vêm sendo 

pensadas fazem da participação social um grande aliado. Muito se fala hoje em controle social 
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� não o controle do governo pela sociedade, mas exatamente o contrário: a sociedade 

controlando e fiscalizando seus políticos, escolhendo as direções a serem tomadas. 

Segundo Sposito e Carrano (2003), uma política pública, está sempre associada a 

um conjunto de ações articuladas com recursos próprios, que podem ser financeiros e 

humanos; envolve uma dimensão temporal (duração) e alguma capacidade de impacto, e não 

se reduz apenas à implantação de serviços, pois engloba projetos de natureza ético-política e 

compreende níveis diversos de relações entre o Estado e a sociedade civil na sua constituição. 

Políticas públicas são diferentes de políticas governamentais, pois, além de se situar no campo 

de conflitos entre atores que disputam as orientações na esfera pública e os recursos 

destinados à sua implantação, os órgãos legislativos e judiciários também são responsáveis 

por desenhá-las. De toda a forma, um traço definidor característico é a presença do aparelho 

público-estatal na definição de políticas, no seu acompanhamento e na sua avaliação, 

assegurando seu caráter público, mesmo que em sua realização ocorram algumas parcerias. 

Traçar um balanço das políticas públicas destinadas aos jovens, já em 2003, foi 

considerado por esses autores bem oportuno, tendo em vista o novo período político 

inaugurado com a eleição para a presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja 

posse se deu em janeiro daquele ano: já seria possível observar, na sociedade brasileira, um 

consenso inicial em torno da necessidade de implementação de políticas públicas destinadas à 

juventude. 

Par Sposito e Carrano (2003), as ações desenvolvidas para o público jovem 

enfrentam heterogeneidade. Existe grande dificuldade para delinear projetos de 

desenvolvimento social e definir o lugar da juventude no interior dessas propostas. Parte 

importante das ações está ligada ao mundo do trabalho, como algumas ações consideradas de 

inclusão. São muito relevantes as práticas que buscam afirmar direitos de jovens relativos à 

sua participação e à sua formação como atores sociais (cursos, seminários, oficinas) e estão 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


66 

menos voltadas para a realização de eventos fragmentados sem proposta de continuidade. As 

ações são realizadas em parceria, envolvendo tanto outros órgãos governamentais, como 

organizações da sociedade civil. 

 

 

Figura 11 Oficinas para jovens I (fonte: acervo do Cras). 

 

Já em 2003, Sposito e Carrano apontavam a necessidade de ir além das doutrinas 

de segurança pública e de assistência social no trato com as políticas públicas federais 

orientadas para os jovens. O maior desafio considerado pelos autores, além do 

reconhecimento das dificuldades das dotações orçamentárias, seria inscrever as políticas de 

juventude em uma pauta de direitos públicos de caráter universalista. Os jovens precisam ser 

entendidos como sujeitos dotados de autonomia e capazes de participar da formulação, da 

execução e da avaliação das políticas a eles destinadas. 
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A política municipal para jovens de São Lourenço está baseada no 

reconhecimento da necessidade de práticas afirmativas dos jovens como atores responsáveis, 

capazes de escolher e direcionar as políticas públicas. Esse novo olhar para a questão das 

políticas de juventude vem se formando faz algum tempo. 

Costa (1996) adverte que ter presente a complexidade de definir juventude é 

fundamental para se evitar equívocos no uso desse conceito. Esse autor entende que, quando 

se trata da formulação e da implementação de políticas públicas dirigidas a esse segmento da 

população, é imprescindível o reconhecimento dessa complexidade. O desafio torna-se ainda 

maior quando pretendemos nos dirigir aos jovens, não apenas como objeto de estudo, mas 

também, e fundamentalmente, como parceiros numa atuação conjunta sobre a nossa realidade. 

A etimologia da palavra da língua portuguesa "protagonista", segundo Ferreira 

(2010), reúne os elementos prôtos, �primeiro�, e agôniste, �lutador (dos jogos públicos)�. A 

noção transmite a ideia do sujeito como ator principal de um espaço público. Aponta ainda 

para a personagem principal de uma peça dramática. Assim, o protagonista seria a pessoa que 

desempenha ou ocupa o primeiro lugar em um acontecimento. 

A autora percebe em nosso país uma distância entre a lei e a realidade, além do 

fato de que as formas de acesso ao reconhecimento de direitos são ainda limitadas. Os 

avanços conquistados em relação aos direitos das crianças e dos jovens, entretanto, são 

inegáveis. E, com isso, ela entende que vem se consolidando uma nova representação social 

da criança e do adolescente, que os toma como sujeitos de direitos, que não os categoriza 

como pobres, pretos, abandonados ou quaisquer outras classificações. Do ponto de vista mais 

estrito, a principal mudança ocorre, nos anos 1990, quando se fixa a ideia de que a juventude 

constitui-se como segmento populacional específico, cujas demandas não seriam 

satisfatoriamente supridas por políticas setoriais. 
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Entretanto, apesar do discurso universalista dos direitos, as políticas públicas 

recomendadas continuam se dirigindo, sobretudo, aos segmentos da juventude em situação de 

pobreza e exclusão, considerados especialmente vulneráveis ao desemprego, à violência, às 

drogas, à Aids, à gravidez não desejada, etc. Por isso, não casualmente, dois fatores são 

considerados decisivos quando se pretende analisar o protagonismo dos jovens pobres: o 

trabalho socioeducativo e a concessão de bolsas e benefícios. Essas estratégias � associadas 

ao trabalho pedagógico de construção de valores, como responsabilidade social e 

solidariedade � abririam uma perspectiva de enfrentamento à violência e à exclusão social. 

O processo de construção da identidade é outra dimensão fundamental, quando se 

quer compreender o que vem a ser juventude. A definição clássica de juventude como trânsito 

entre a infância e a idade adulta, por sua vez, parece referir-se mais ao que a juventude não é 

(infância e idade adulta) do que com aquilo que realmente é. Assim, este processo 

compreende o duplo movimento de, por um lado, o jovem assumir suas capacidades, 

limitações e potencialidades e de, por outro, atender às expectativas da família, da escola, do 

trabalho e dos demais agentes sociais presentes em sua realidade. 

Efetivamente, há muito ainda que aprender a respeito dos jovens e com eles 

próprios, para certamente jamais se chegar a uma definição fechada de juventude. De fato, 

estamos diante de um fenômeno inteiramente aberto, em interação construtiva e destrutiva 

constante com o universo sociocultural em que se encontra inserido, numa permanente relação 

de amor-ódio, continuidade-ruptura e muitos outros paradoxos próprios dessa fase da 

existência � que, para nós, adultos, segue e seguirá sempre sendo uma realidade ao mesmo 

tempo estranha e familiar. 
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3.1 A Política Nacional de Juventude 

 

As questões relacionadas aos jovens vêm se tornando, nos últimos anos, mais 

visíveis e complexas. Com isso, as políticas públicas de juventude vêm se desenvolvendo de 

forma mais uniforme e universal no Brasil. 

Em 2005, foi criado no país o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), pela 

Lei nº 11.129, que também instituiu a Secretaria Nacional de Juventude. Esse Conselho tem 

entre suas atribuições formular e propor diretrizes voltadas para as políticas públicas de 

juventude, desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica dos jovens e 

promover intercâmbio entre as organizações juvenis nacionais e internacionais. 

Além da Secretaria Nacional de Juventude, há uma articulação entre todos os 

Ministérios em que existem programas voltados para os jovens, assim como a Associação de 

Prefeitos, para que a política juvenil se torne de fato, no Brasil, em política de Estado. Muito 

vinha sendo pensado antes do surgimento da Secretaria Nacional de Juventude. 

A ONU declarou 1985 o ano internacional da juventude, juntamente com agências 

intergovernamentais, como a Organização Internacional da Juventude (OIJ). Foi um 

importante passo para que as questões de juventude entrassem na pauta das políticas públicas 

nos países da América Latina, ao longo da década de 1990. Em 2005, quando foi criado o 

Conjuve, todos os demais países da América Latina, com exceção de Honduras, já contavam 

com instâncias criadas formalmente para implantar e coordenar as políticas de juventude. 

Marco importante para a questão juvenil no Brasil foi a instituição, em 1990, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mesmo reconhecendo que seus avanços 

aplicam-se apenas aos jovens até a faixa etária de 18 anos incompletos. A partir do ECA, 

surgiram novas perspectivas no campo da garantia e da proteção de direitos de crianças e 
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adolescentes no País. O Estatuto foi resultado de intensa mobilização da sociedade e de 

movimentos sociais vinculados à questão emblemática dos meninos e meninas de rua na 

década de 1980.  

No Brasil, ao final dos anos 1990, começaram a ser implementadas iniciativas 

federais, estaduais e municipais direcionadas para a juventude, mas não chegaram a 

caracterizar uma estratégia, tendo em vista que se mostravam ainda muito limitadas. Grande 

parte destes programas, segundo Sposito (cit. por CASTRO; AQUINO, 2008, p. 141), tinha 

como foco jovens excluídos ou em risco social e eram executados a partir de transferência de 

recursos da União aos entes federativos, a ONGs e fundações empresariais. Normalmente, tais 

programas � em geral financiados pela União com ajuda de outros órgãos federativos e 

ONGs � eram iniciativas de curta duração, voltadas para a inclusão social de jovens por 

intermédio de oficinas de capacitação, visando melhorar a inserção no mundo do trabalho. 

Em 2004, inicia-se um processo de diálogo o entre governo brasileiro e 

movimentos sociais sobre a necessidade de instaurar uma política de juventude, o que 

concedeu projeção nacional à temática da juventude. Segundo Novaes et al. (2006), as ações 

mais relevantes foram: 

 realização da Conferência Nacional de Juventude pela Comissão Especial de 

Juventude da Câmara Federal, que organizou debates (conferências regionais) em 

todo o País sobre as principais preocupações dos jovens brasileiros e possíveis 

soluções para seus problemas; 

 criação do Grupo Interministerial ligado à Secretaria-Geral da Presidência da 

República, que realizou extenso diagnóstico das condições de vida dos jovens do 

País e dos programas e ações do governo federal voltados total ou parcialmente 

para a população juvenil; 
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 realização do Projeto Juventude, do Instituto Cidadania, que também propôs como 

metodologia debates regionais e temáticos e organizou uma pesquisa nacional para 

traçar o perfil da juventude; 

 encaminhamento da Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 394/2005), que 

inclui a expressão �jovem� na denominação do capítulo VII e dá nova redação ao 

artigo 227 da Constituição Federal; 

 encaminhamento do PL nº 27/2007 com a proposta da criação do Estatuto de 

Direitos da Juventude; e  

 encaminhamento do PL nº 4.530/2004 sobre o Plano Nacional de Juventude, o 

qual estabelece os objetivos e metas a serem alcançadas pelos governos para a 

melhoria das condições de vida dos jovens brasileiros. 

Em fevereiro de 2005, foi criada a Secretaria Nacional de Juventude, órgão 

executivo ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, sem status de Ministério, 

com o objetivo de articular os programas federais de juventude existentes em diversos órgãos 

do governo federal e na sociedade civil. 

 

 

3.1.1 Perspectivas 

 

Em 2006, foi lançada a obra Política Nacional de Juventude: diretrizes e 

perspectivas (NOVAES et al., 2006), com o objetivo de orientar a construção das políticas 

desenvolvidas para a juventude no Brasil. 
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Na cultura política moderna, a noção de direito foi uma criação social que 

personificou e sintetizou a promoção da igualdade. Especialmente a partir da Revolução 

Francesa, todo ser humano passou a ser reconhecido como cidadão e como portador de 

direitos. Isso serviu para garantir formalmente a igualdade de condição social, levando a uma 

diminuição gradativa na distância entre a elite e as classes populares, por meio da promoção 

de oportunidades iguais de acesso às experiências, aos conhecimentos e aos patrimônios 

econômicos produzidos e acumulados pelas sociedades. 

É possível aqui refletir sobre o direito como ferramenta pública. As lutas por sua 

consagração, efetivação e ampliação podem ser entendidas como a expressão, por excelência, 

da cultura política dos nossos tempos. A partir de uma geração de direitos, outra é criada, em 

um jogo dinâmico no qual a consolidação da primeira abre espaço para a emergência da 

segunda. A primeira geração foi a que consagrou os direitos civis e políticos; a segunda foi 

marcada pela emergência dos direitos sociais. A terceira geração de direitos surge como 

produto da ação, de diversos movimentos sociais nas últimas décadas do século XX. É 

reconhecida há certo tempo, inclusive em nossa Constituição Federal, caracterizada pela 

consagração dos direitos difusos. 

Diferentemente das outras gerações, seus titulares são grupos sociais � como 

negros, mulheres, homossexuais, crianças, adolescentes, jovens e idosos �, não mais 

indivíduos. A função desses direitos é a de garantir condições para que esses grupos sociais 

possam existir e se desenvolver integralmente, sem serem subjugados ou discriminados. 

O conteúdo da Política Nacional de Juventude foi construído a partir do trabalho 

de três câmaras temáticas (CT). Cada uma foi criada a partir da articulação de temas que 

contemplam três importantes dimensões da vida de jovens brasileiros e brasileiras, a saber: 
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 CT1 � Desenvolvimento Integral, que afirma a necessária interseção entre 

educação, trabalho, cultura e tecnologia de informação, nos moldes do século XXI; 

 CT2 � Qualidade de Vida, que contempla a necessidade de ampliar acessos 

imediatos e cotidianos dos e das jovens aos equipamentos adequados de saúde, 

esporte, lazer e sustentabilidade socioambiental; 

 CT3 � Vida Segura, que aposta na articulação entre a universalidade dos direitos 

humanos e a valorização da diversidade para fazer frente às violências físicas e 

simbólicas. 

Estas dimensões são inter-relacionadas e interdependentes. A articulação proposta 

busca evitar a clássica divisão temática em grandes áreas que não dialogam entre si; também 

sugere caminhos para efetivar a transversalidade do tema juventude, através da integração de 

políticas estruturais, emergenciais e específicas. 

 

 

3.1.2 Reflexões sobre o Conjuve 

 

Em março de 2011, foi lançado o documento Reflexões sobre a Política Nacional 

de Juventude 2003-2010 (CLEMENTINO, 2011), que parte das mesmas categorias abordadas 

em (NOVAES et al., 2006) e criadas a partir da articulação de temas que contemplam três 

importantes dimensões da vida dos jovens. 

No documento, a juventude é entendida como tendo um sentido em si mesma, não 

só como dimensão etária ou geracional. Supõe-se que apreender a juventude implica entender 

a vivência juvenil, sendo preciso considerar o sentido da diversidade e das múltiplas 
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possibilidades de como esta condição é ou pode ser vivida. A juventude é pensada como parte 

de um processo amplo de constituição de sujeitos afetados por especificidades que marcam a 

trajetória de cada um. Disso decorre a importância de considerar a pluralidade e as 

circunstâncias que caracterizam a vivência juvenil. Assim, considera-se como diferentes 

jovens vivem sua juventude e as desigualdades vivenciadas no acesso a oportunidades e 

direitos de acordo com seu gênero, raça, orientação sexual, local de moradia, o fato de ter ou 

não alguma deficiência, o fato de ser ou não de comunidades tradicionais.  

Em Clementino (2011), importantes avanços foram identificados no conjunto de 

políticas públicas voltadas para a juventude no período de 2003 a 2010 � principalmente em 

relação a traçar novos desenhos e a constituir um arranjo institucional específico, 

concretizados por meio da criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho 

Nacional de Juventude e do Projovem, mas também pela disposição demonstrada por alguns 

Ministérios em refletir sobre suas ações e adequá-las para contemplarem também as 

demandas juvenis. As iniciativas desenvolvidas procuraram abarcar a totalidade das 

dimensões da vida dos jovens ou aspectos que a influenciam � educação, saúde, cultura, vida 

segura e direitos humanos, participação, trabalho, tecnologia da informação e comunicação, 

esporte e meio ambiente �, revelando o compromisso de reverter o cenário de desigualdades 

sociais presente. 

 

 

3.2 O momento político de São Lourenço 

 

São Lourenço vem reestruturando o funcionamento da administração municipal, o 

que não acontece sem muitos conflitos. 
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Depois de muito debate e de idas e vindas, em agosto de 2011 foi promulgada a 

Lei Complementar nº 002∕11, que dispõe sobre os princípios básicos, a organização, a 

estrutura, o plano de cargos, salários e carreira e outras questões pertinentes a servidores 

públicos de carreira e gestão de pessoas e atividade de pessoal da Prefeitura de São Lourenço. 

No artigo 2º, esta lei expõe os princípios fundamentais para o desenvolvimento do 

município e o bom andamento dos serviços prestados à comunidade: �I � Planejamento, II 

� Coordenação, III � Controle, IV � Continuidade administrativa, V � Essencialidade, VI 

� Efetividade, VII � Modernização.� 

No artigo 3º, são apresentados os princípios que orientam a administração pública: 

�I � Legalidade, II � Probidade, III � Eficiência, IV � Moralidade, V � Publicidade, VI 

� Impessoalidade, VII � Motivação.� 

 

 

Figura 12 Organograma geral da Prefeitura de São Lourenço. 
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No artigo 13, fica clara a estrutura organizacional básica do município de São 

Lourenço. As Secretarias Municipais são: a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana; a 

Secretaria Municipal de Educação; a Secretaria Municipal de Saúde; a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social; e a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Cultura (ver 

Figura 12, na página anterior). 

 

 
Figura 13 Organograma do Nível de Desenvolvimento Institucional do Serviço Social. 
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Junto às transformações políticas em São Lourenço, surgiu a possibilidade de 

implantação e implementação da política municipal para jovens, que vem sendo construída 

com base nas necessidades locais, direcionada pela Política Nacional de Juventude. 

Abramo e Branco (2005) na apresentação de Retratos da juventude, esclarecem 

que o objetivo de tal publicação é divulgar e estimular o uso da Pesquisa Perfil da Juventude 

Brasileira, um amplo levantamento sobre a população jovem. Buscou-se com esse 

levantamento uma representatividade nacional, respeitando a diversidade de temas e 

características sociodemográficas e culturais que qualificam a juventude do País. Os autores 

mostram a necessidade de procurar conhecer as realidades, as opiniões, as questões práticas e 

as demandas dos jovens, pois só a partir desse conhecimento será possível construir políticas 

para esse público. Ressaltam ainda a diversidade e complexidade da juventude brasileira. 

Em São Lourenço, a população é 100% urbana, não havendo jovens em áreas 

rurais, nem tribos ou comunidades. Em relação a cor ou raça, entre os moradores de São 

Lourenço 29.580 pessoas se declaram brancas, 2.398 pretas, 119 amarelas, 9.521 pardas, 39 

indígenas. Ou seja, 71,2% da população declaram-se brancos, 5,7% negros, 22,8% pardos e 

somente 0,3% amarelos (IBGE Cidades@, Minas Gerais, São Lourenço � MG, s/d). Entre os 

jovens de cor branca, 2.210 têm entre 15 e 19 anos, 2.016 entre 20 e 24 anos e 2.434 entre 25 

e 29 anos. Declaram-se negros 167 jovens com idade entre 15 a 19 anos, 167 de 20 a 24 anos 

e 223 de 25 a 29 anos. Os de cor parda são 949 com idades entre 15 e 19 anos; 835 têm entre 

20 e 24; e 819 têm entre 25 e 29 anos. Os amarelos são 10 entre 15 e 19 anos, 13 entre 20 e 24 

anos e zero com idade entre 25 e 29 anos. Já os indígenas são apenas cinco, com idade entre 

25 e 29 anos (IBGE Cidades@, Minas Gerais, São Lourenço � MG, s/d). 

No ano de 2011, com início da política municipal para jovens de São Lourenço, o 

Cras fez um levantamento do número de estudantes do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e 

médio na cidade, para desenvolver com os pais desses estudantes encontros de prevenção ao 
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uso de drogas. Os levantamentos mostraram que, no ensino público, entre as escolas 

municipais e estaduais, existem 3.383 jovens matriculados, enquanto nas escolas privadas há 

1.303 alunos.  

Tais dados mostram como é delicado pensar numa política pública voltada aos 

jovens. Em uma cidade tão pequena, um olhar descuidado pode mostrar uma população bem 

uniforme, sem grandes diversidades. Com um olhar um pouco mais apurado, entretanto, pode-

se reconhecer grandes diferenças entre uma população que tem em comum a faixa etária, mas 

é muito diversificada em termos de renda, escolaridade, religião, raça, aspirações e 

perspectivas.  

 

 

3.2.1 A política municipal para jovens de São Lourenço 

 

A política municipal para jovens de São Lourenço, ainda em construção e 

implantação, pretende que os jovens se reconheçam e sejam reconhecidos como sujeitos de 

direitos e parte imprescindível nas decisões políticas no município, principalmente no que 

lhes é de interesse. Conta com o apoio do Gabinete do Prefeito, é coordenada pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e tem caráter intersetorial, junto ás Secretarias 

Municipais de Educação, Saúde e de Esportes, Cultura e Turismo (Sectur).  
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Figura 14 Oficina para jovens II (fonte: acervo do Cras). 

 

As diretrizes da política municipal para jovens são: 

 o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos; 

 o respeito aos direitos humanos assegurados nas normas nacionais e internacionais; 

 a igualdade e o respeito à diversidade; 

 a universalidade dos direitos e das políticas; 

 a equidade e a justiça social; 

 a participação e o controle social 

 a articulação das esferas de poder entre governo e sociedade civil; 

 a articulação, a integração e a intersetorialidade das políticas, programas e 

serviços. 
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Com base nessas diretrizes e nas necessidades do município, foram propostos os 

quatro primeiros eixos de trabalho, que se relacionam entre si:  

 Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas; 

 Protagonismo Juvenil; 

 Programa de Bem-Estar e Cidadania; 

 Programa de Capacitação Profissional. 

O Programa de Prevenção ocupa-se da orientação aos jovens, aos familiares, a 

técnicos e comunidades envolvidas com a temática, através de palestras, grupos de discussão, 

capacitação e formação de uma agende de eventos e trabalhos. Será implantada no município 

fiscalização ao comércio (bares, restaurantes, supermercados, ente outros) quanto à proibição 

da venda de álcool e tabaco a crianças e adolescentes. 

Nos meses de outubro e novembro de 2011, foram promovidos interessantes e 

produtivos encontros com os pais dos jovens em todas as escolas da cidade. Nasceu daí a ideia 

de encontros mensais, com exibição de filmes e discussões sobre prevenção e 

encaminhamentos possíveis. 

Em função desse programa, a equipe do Cras montou um projeto de lei que, 

reafirmando o artigo 237 da ECA, o qual proíbe a venda de bebida alcoólica para menores, e 

impondo penalidades aos estabelecimentos que descumprirem a lei.  

Por meio de oficinas, palestras, rodas de conversa e parceria com as Secretarias 

Municipais de Educação, Saúde e Sectur, será desenvolvido o programa de Protagonismo 

Juvenil, para incentivar a convivência e o fortalecimento de vínculos comunitários, 

estimulando a participação social e a cidadania. Os trabalhos serão perpassados por questões 

como: igualdade racial, direitos da mulher, direitos do idoso, Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, direito da pessoa com deficiência, Lei Maria da Penha, ética, igualdade de 

direitos, pluralidade cultural, meio ambiente e bullying, entre outros. 

 

 

Figura 15 Primeira apresentação do Grupo de Teatro Arte Jovem, uma das oficinas oferecidas pelo Cras (fonte: 

acervo do Cras). 

 

Estão funcionando oficinas de teatro e artesanato na cidade em função dessa 

política. Os monitores montaram o site Arte Jovem (http://www.wix.com/crassl/artejovem). 

O Programa de Bem-Estar e Cidadania cuida das questões relativas a sexualidade 

e anticoncepção. Cuidados integrais com o bem-estar integral dos jovens serão trabalhados 

junto à Secretaria de Saúde, através de oficinas, encontros e palestras. Serão promovidas a 

Campanha contra a Exploração Sexual de Menores e a Campanha contra o Trabalho Infantil e 

Infanto-Juvenil. Pretende-se ainda montar junto à Secretaria Municipal de Saúde um 

ambulatório para o atendimento exclusivo aos jovens. 

No Cras, estão funcionando duas oficinas dentro desse Programa, uma para jovens 

mães e outra para jovens gestantes. Estas oficinas têm como objetivo aproximar essas jovens, 
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fortalecer vínculos, melhorar sua autoestima, informar e formar sobre saúde e cuidados com a 

própria pessoa e com o bebê. 

Finalmente, o Programa de Capacitação Profissional acontecerá junto ao Sistema 

Nacional de Emprego (Sine) e à SMDS, através do desenvolvimento de cursos de capacitação 

específico para jovens visando ao primeiro emprego, de requalificação e de geração de 

trabalho e renda. Haverá ainda o cuidado de promover capacitações adequadas às 

necessidades do município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS� 

 

A hora do encontro 
É também despedida 

A plataforma dessa estação 
É a vida desse meu lugar 

(Milton Nascimento). 
 

 

A questão que norteou este trabalho foi se uma política municipal para jovens é 

apropriada à pluralidade dos jovens da cidade de São Lourenço (MG). 

Não se poderia responder a essa pergunta sem antes nos perguntamos: quem é o 

jovem? Assim, depois que foram trazidas à baila algumas visões sobre a juventude, 

entendemos que esta, antes de tudo, não tem um caráter homogêneo. Isso nos levou a olhar 

para as juventudes. Estas têm em comum o fato de constituírem um momento vital peculiar, 

complexo, com aspectos marcantes, muito maiores que mera coincidência etária entre os 

jovens. 

O trabalho de Julian Marías oferece a oportunidade de olhar para a juventude em 

seu aspecto pessoal, muito particular na existência de cada um. De olhar para a juventude 

como o momento em que a criança começa a sentir o desejo de fazer parte da sociedade, 

diferenciando-se da sua família. 

José Machado Pais, por sua vez, ressalta a questão da pluralidade da juventude. 

Ou seja, estimula-nos a cuidar para que nosso olhar seja complexo, capaz de perceber as 

tantas diferenças, mais que as possíveis semelhanças. 

Marília Sposito parte da perspectiva das relações entre juventude e escola e 

reconhece a importância do domínio da família, assim como as relações dos jovens com o 

mundo do trabalho, sem negligenciar o fato de que os jovens vivem de modo integral suas 
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experiências, não só no âmbito escolar, mas na esfera cultural, no lazer, na família, no mundo 

do trabalho e nas formas que selecionam sua participação na vida pública. 

Castro e Aquino contribuem grandemente no olhar para a juventude que se 

transforma junto à sociedade. Diante das muitas transformações sociais, emerge a 

compreensão dos jovens como sujeitos de direitos, definidos não mais por suas 

incompletudes, mas por suas especificidades e necessidades. 

Abramo reconhece a condição juvenil como uma etapa do ciclo de vida, a 

transição entre a infância e a vida adulta. Ou seja, a primeira fase de desenvolvimento 

corporal e a primeira socialização para o ápice do desenvolvimento e da plena cidadania. 

No contato com estes autores, podemos perceber que as questões ligadas à 

juventude vêm se transformando, ganham corpo e provocam novas discussões. Diante disso, 

fica evidente a necessidade da criação de políticas públicas voltadas a essa parcela da 

população. Há alguns anos, vêm sendo idealizada a Política Nacional de Juventude, embasada 

nos trabalhos do Conselho Nacional de Juventude. 

Para a política municipal proposta para os jovens de São Lourenço, tentamos, a 

princípio, reconhecer o jovem são lourenciano. Entretanto, não foi possível representar 

fielmente o jovem de São Lourenço � afinal as juventudes de São Lourenço são muitas. Mas 

muitos de seus aspectos puderam ser conhecidos. Detalhes como a rivalidade entre os 

estudantes das escolas públicas e das escolas privadas mostram como é marcante a questão 

das diferenças sociais no município. A constatação de que menos de um por cento da 

população jovem se declara negra também introduz um dado que nos salta aos olhos. Assim 

como o grande número de jovens envolvidos com drogas, do que não há ainda estatísticas 

claras no município, mas que pode ser percebido nos diferentes setores do serviço público 

(saúde, educação, desenvolvimento social). Movimentos religiosos são muitos e com grande 
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participação de jovens. São informações que nos levam a imaginar quem e como são os 

jovens de São Lourenço e as dificuldades que enfrentam. 

A proposta de política para jovens surge dentro da Secretaria de Desenvolvimento 

Social de São Lourenço, quando, por meio de um olhar cuidadoso às vulnerabilidades do 

município, percebemos que esta é uma parcela da população pouco cuidada, pouco vista e 

muito carente de serviços. E a população jovem vem crescendo, assim como a juventude se 

estende e a necessidade de uma vivência tranquila, segura, consciente, prazerosa dessa fase da 

vida pode trazer bons frutos.  

Um dos principais eixos dessa política é a prevenção ao uso de drogas, fenômeno 

que atinge toda a sociedade, e em São Lourenço não é diferente. Aqui, é preciso lembrar que, 

se São Lourenço faz parte de uma área bastante mística de nosso País e se algumas religiões 

fazem uso de substâncias entorpecentes em suas práticas rituais, o trabalho de prevenção 

respeita todas as crenças e suas doutrinas, limitando-se ao trabalho relacionado à saúde 

pública e à demanda espontânea. 

Entendemos que o melhor caminho para a prevenção passa pela criação de 

oportunidades de lazer e esporte e de espaços em que os jovens possam se encontrar e existir 

de forma legítima, como oficinas de dança, teatro e artesanato. Além do aspecto preventivo, 

trabalhamos com suporte às famílias, encaminhamentos e orientações. Mas nosso principal 

trabalho é mesmo o preventivo.  

Trabalhei anos com saúde mental e tenho enorme interesse por arte e pela arte 

como forma de expressão, de produção, de transformação, de apropriação. Grande parte de 

meu trabalho no mestrado foi dedicado ao estudo da arte como possibilidade de invenção de 

si. Esta é uma verdade em que acredito; sei que as oficinas podem acordar aspectos 

adormecidos nos jovens nelas envolvidos � podem fazer cidadãos mais educados, 

comprometidos, de olhar mais amplo. Tive a oportunidade de me aproximar da vida e da obra 
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de Frida Kahlo, pintora mexicana que transformou seu sofrimento em imagens que comovem, 

mobilizam, encantam e chocam. Reconheço que, através da arte, da produção artística, da 

educação do olhar, da busca pelo belo, pode-se reconhecer com mais complexidade o mundo 

em que vivemos. 

O êxodo da população jovem masculina é algo marcante e preocupante na cidade 

de São Lourenço. O que deixa claro a falta de investimentos em educação, profissionalização 

e mercado de trabalho no município. A necessidade de investimentos federais e estaduais na 

região se faz urgente e muito necessária. 

Finalmente, vale lembrar que este trabalho é um estudo de caso, tem caráter 

exploratório, mas remete a uma situação que, assim nos parece, pode ser identificada em todo 

o País. 
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