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RESUMO 

O projeto “Adolescer nos Territórios” articula pesquisa e extensão e tem como 
sujeitos adolescentes de Coletivos ProJovem em Uberaba-MG. Nesta 
comunicação problematizamos o modo como territórios e vulnerabilidades são 
percebidos pelos adolescentes e exploramos as contribuições do photo voice 
(PV) para o empoderamento dos sujeitos. Participaram 42 adolescentes de 
quatro Coletivos. O PV foi assim conduzido: oficina sobre manuseio de 
máquinas digitais; produção de documentação iconográfica; seleção individual 
de fotos; exibição coletiva e dialogada. A exibição foi audiogravada, transcrita e 
analisada de modo temático. Os adolescentes demonstraram vivenciar 
cotidianamente vulnerabilidades sociais e programáticas expressas, por 
exemplo, na falta de infraestrutura nos bairros, localização periférica e com 
riscos de acidentes por falta de passarelas e quebra-molas; tráfico e pontos de 
prostituição. O estudo evidenciou contribuições do PV para o empoderamento 
dos adolescentes que, ao compartilhar suas percepções sobre os territórios, 
descreveram singularidades do viver comunitário, fundamentais para a 
construção de projetos de intervenção e para a avaliação de políticas.   
 

Descritores: Adolescentes. Políticas públicas. Territórios. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Tomar os jovens como sujeitos não se reduz a uma opção teórica. 
Diz respeito a uma postura metodológica e ética, não apenas durante 
o processo de pesquisa, mas também em meu cotidiano de 
educador. A experiência da pesquisa mostrou-me que ver e lidar com 
o jovem como sujeito, capaz de refletir, de ter suas próprias posições 
e ações, é uma aprendizagem que exige um esforço de autorreflexão, 
distanciamento e autocrítica. (DAYRELL, 2003, p. 44) 

Partimos do adolescer como processo social, compreendido em suas 

contradições. Assim, o adolescer não está restrito ao caráter biológico ou 

psicológico, pois ambos os processos de desenvolvimento estão imbricados 

em contextos territoriais também históricos. Logo, apontamos para a 

necessidade de compreensão contextualizada do processo de vida.  

O sustentáculo da discussão da experiência dos adolescentes é a 

afirmação de sua condição de cidadãos, presente no arcabouço jurídico e 

político desde a década de 1990 com a promulgação do Estatuto da Criança e 
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do Adolescente (ECA), em 13 de julho de 1990. Esta perspectiva é 

completamente diversa daquela que vigorou ao longo do século XX, expressa 

de modo lapidar no Código de Menores de 1927.  

A primeira transformação operada pelo ECA é a leitura dos direitos de 

crianças e adolescentes como “um processo dinâmico e histórico onde estes 

direitos emergem gradualmente de lutas que o homem trava por sua própria 

emancipação e das transformações das condições de vida que estas lutas 

produzem”. (BOBBIO, 1992, p. 32). 

Alguns estudos apontam os determinantes sociais de saúde como um 

modelo explicativo do processo saúde-doença que agrega vários elementos e 

acena para a necessidade de se trabalhar com as dimensões micro e 

macroestruturais do processo de vida. Assim, Carvalho e Busss (2008) se 

apoiando em Dahlgren e Whitehead (1991) definiram diversos planos de 

determinação do processo saúde-doença: idade, sexo e fatores hereditários; 

estilos de vida dos indivíduos; redes sociais e comunitárias e condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Os impactos dessa análise na 

elaboração de políticas e na organização de serviços são inovadores, pois  

Enfrentar as causas das causas, as determinações econômicas e 
sociais mais gerais dos processos saúde-enfermidade, envolve, 
portanto ações não apenas no sistema de atenção à saúde, com 
mudanças nos modelos assistenciais e ampliação da autonomia dos 
sujeitos, mas também intervenções nas condições socioeconômicas, 
ambientais e culturais Poe meio de políticas públicas intersetoriais. E, 
sobretudo, em políticas de desenvolvimento, voltadas para a 
distribuição mais equânime dos recursos socialmente produzidos, 
subordinando a economia ao bem-estar social. (CARVALHO; BUSS, 
2008, p. 160)  

A efetivação de análises do processo saúde-doença com a adoção do 

modelo de determinantes sociais de saúde encontra no conceito de 

vulnerabilidades denso aporte teórico-medotológico. Na definição de Ayres et 

al. (2003) podemos apreender as vulnerabilidades em três dimensões: 

vulnerabilidade individual, vulnerabilidade social e vulnerabilidade 

programática.  

Outros autores, como Dachs, Bambas e Casas (2005), corroboram tal 

interpretação ao discutir os impactos da iniquidade em saúde, ou seja, não 

temos somente indivíduos vulnerabilizados, temos segmentos sociais e 

comunidades inteiras vivenciando processos de vulnerabilização que resultam 

de macrodeterminantes e, portanto, de processos políticos mais amplos. 



Assim, o enfrentamento das vulnerabilidades demanda, por exemplo, o 

envolvimento comunitário e a participação política nos processos decisórios e 

na formulação de políticas públicas capazes de contribuir com a autonomia dos 

sujeitos.    

Ao compreendermos a construção de vulnerabilidades é que novas 

estratégias de organização sociopolítica se apresentam como alternativas. 

Alternativas que objetivam a promoção dos sujeitos enquanto constroem 

políticas públicas intersetoriais, integradas e integrais. (VILLASANTE, 2002; 

NJAINE et al., 2008; MIOTO, 2002; MENDES, 2008) 

Para tanto, alguns atravessamentos epistemológicos e metodológicos 

requerem ser superados. É o caso da abordagem da saúde de adolescentes 

que tem sido elaborada com ênfase na prevenção de riscos e agravos. É 

assim, por exemplo, que o documento “Diretrizes nacionais para a atenção 

integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e 

recuperação da saúde” (BRASIL, 2010), embora traga uma compreensão 

ampliada da saúde de adolescentes e jovens e defenda a atenção integral e 

políticas intersetoriais, eleja como ações estratégicas aquelas voltadas à 

prevenção:   

[...] é fundamental que a saúde desse segmento populacional seja 
incluída nas análises de situação sanitária das regiões de saúde para 
orientar a construção de estratégias, integradas interfederativamente 
e intersetorialmente com as ações, programas e políticas em 
desenvolvimento no país, principalmente para a promoção da saúde; 
na prevenção aos agravos e enfermidades resultantes do uso abusivo 
de álcool e de outras drogas e dos problemas resultantes das 
violências; na prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e 
Aids e para a melhoria do atendimento ao crescimento e ao 
desenvolvimento, à saúde sexual e à saúde  reprodutiva, 
notadamente à gravidez na adolescência e ao planejamento sexual e 
planejamento reprodutivo. (BRASIL. MS, 2010, p. 15) 

Tal fato expressa de modo emblemático as dificuldades de governos e 

de profissionais para construir ações e projetos voltados à promoção de saúde 

haja vista o quadro das situações de vulnerabilidade, derivada, dentre outros 

fatores, da amplitude dos determinantes sociais e da forma como as 

vulnerabilidades são produzidas. Assim, isoladamente os serviços públicos ou 

da sociedade civil não obterão êxito em enfrentar as vulnerabilidades e, por 

exemplo, promover a saúde de adolescentes.  



Em suma, compreender o adolescer como processo nos auxilia na 

apreensão crítica da concepção etária e biológica desse segmento demográfico 

e na crítica ao modelo assistencialista de política social e suas implicações 

históricas na efetividade dos direitos sociais de crianças e adolescentes. 

Buscar superá-las é construir novos saberes que promovam o debate e a 

proposição de ações que incluam, por exemplo, a territorialidade da produção 

da saúde do adolescente. (AYRES et al., 2003; SILVA JÚNIOR, 2006; 

BATISTELLA, 2007; FERNANDEZ; MENDES, 2007).  

Neste contexto, o presente texto expõe as perspectivas de 

adolescentes de Coletivos ProJovem a respeito das vulnerabilidades nos 

territórios em um município de médio porte do Triângulo Mineiro.   

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Os estudo foi desenvolvido na cidade de Uberaba-MG com 

adolescentes participantes do Programa ProJovem Adolescente, que integra a 

política de fortalecimento de vínculos sociais e familiares (PAIF), em 

desenvolvimento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). 

Trata-se de estudo de caso de tipo exploratório desenvolvido com a 

combinação de métodos quantitativos e qualitativos. Participaram da pesquisa 

41 adolescentes de quatro Coletivos ProJovem. Nesta comunicação 

trabalhamos com um dos métodos empregados na pesquisa: o photo voice, 

que destaca a relevância da produção iconográfica dos sujeitos da pesquisa. O 

método se caracteriza por um: 

[...] processo através do qual os sujeitos entendidos como objecto de 
estudo são dotados de um papel activo e catalizador de mudança na 
utilização combinada do imediatismo da imagem visual com as 
histórias contadas. São fornecidas câmaras fotográficas a elementos 
do grupo ou comunidade em estudo para que ajam como 
documentadores e intervenientes activos na reflexão sobre as 
imagens captadas [...] (MARQUES, 2004, p. 08) 

Cada adolescente recebeu uma máquina fotográfica digital e, sob a 

orientação da equipe, foi convidado a produzir fotografias das 

comunidades/territórios onde vive. A ênfase se deu nas características que 

consideravam positivas e aquelas avaliadas como situações/condições de 

vulnerabilidade (drogas, violências, acidentes, assaltos, meio ambiente, 



educação, espaços públicos de lazer dentre outros). Foram realizadas quatro 

oficinas de photo voice em quatro coletivos de ProJovem durante o ano de 

2014. 

A partir da documentação iconográfica produzida, procedemos à 

discussão do universo do adolescente. Cada qual selecionou três fotos para 

expor sua leitura da mesma. Os depoimentos foram feitos nos Coletivos, 

audiogravados, transcritos e analisados na modalidade de conteúdo temática.   

O photo voice se insere no rol de:  

[...] técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens. (BARDIN, 1979, p.42) 

Em sua operacionalidade metódica, a análise de conteúdo temática 

pressupõe (a) contato exaustivo com o material; (b) apreensão das 

particularidades do material gerado pela pesquisa original, identificação e 

recorte temático dos dados considerando as questões norteadoras do estudo; 

(c) organização do material, considerando critérios de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência (constituição do corpus); (d) 

determinação de ideias centrais dos dados, organizadas em gavetas de 

investigação; (e) análise e exploração do material, visando alcançar os núcleos 

temáticos e, na sequência, as temáticas; e (f) elaboração da síntese 

interpretativa a partir das categorias temáticas. (MINAYO, 2010). 

Como o método permitiu a emergência de uma ampla gama temática, 

focamos em dois: Sentidos de lazer, Lugares da sociabilidade nos territórios; 

Drogas: entre os traficantes e os usuários, os adolescentes. 

 

 

3. SENTIDOS DE LAZER, LUGARES DA SOCIABILIDADE NOS 

TERRITÓRIOS 

 

A categoria lazer pode ser subdividida entre “espaços de lazer” e 

“atividades de lazer”. Essa estratégia permite uma compreensão dos usos que 

os adolescentes fazem dos espaços comunitários ou privados em relação aos 

tipos de atividades preferidas.  



Assim, dentre os lugares preferenciais apontados pelos quatro 

Coletivos estão as igrejas, com quatro menções; as sorveterias, as quadras, as 

praças e os clubes particulares, com duas referências cada; campo de futebol, 

shopping, padaria, CEMEA (Centro Municipal de Educação Avançada), 

fazenda, casa, com uma citação cada. E dentre as atividades preferenciais 

estão jogar futebol, com seis menções; soltar pipa, queimada, assistir jogos de 

futebol pela televisão com duas citações cada e educação física, internet/redes 

sociais, brincar com cães nas ruas, festas na quadra com uma menção cada. 

O direito ao lazer é um dos Direitos Fundamentais expressos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois sua efetividade promove o 

desenvolvimento biológico, psíquico e social da criança e do adolescente, 

portanto, da saúde considerada em sua integralidade.  

No tocante ao processo de sociabilidade do adolescente a atividade de 

lazer permite trocas simbólicas, desenvolvimento de estratégias de negociação, 

administrar conflitos, apropriação do território, desenvolver a tolerância bem 

como a abertura para novas relações e experiências no território vivido. 

[...] vamos jogar bola, curtir, lugar fresco [na praça]. L. 

[...] Eu gosto de ir pra igreja.  Participo do grupo de jovens. G. 

Tem missa dia de quarta, domingo e sábado, que sábado eu faço 
catequese. P. 

Tem dia que eu vou com a [Orientadora Social], pra jogar bola. F.L 

 

A praça, a igreja e o campo de futebol são espaços de sociabilidade 

disponíveis em praticamente todos os territórios dos adolescentes e por eles 

são utilizados como forma de proteção contra os riscos presentes nos 

territórios de vulnerabilidade, mas também de descontração, de interação 

social, ou ainda de compartilhar significados, de socialização secundária.  

Contudo, essa socialização está para além da mera integração social 

quando se trata de adolescentes de territórios de vulnerabilidade. As 

experiências plurais experimentadas pelos adolescentes remetem à produção 

de novos significados, ora nem sempre de reprodução funcional. 

O moço nem deixa entrar lá [no clube privado] tem vez. [...] Uai, se 
der [para pular a cerca] ninguém segura né? G. 

Tem gente que vai lá [no clube privado] pra namorar, é isso? O.  

[...] Ô na roça é bão porque você tem lugar pra fazer tudo. I. 

[...] tem mais igreja que casa. M. 



[...] não, não tem nenhum lugar, só um [a sorveteria]. R. 

 

A entrada proibida num clube privado, a exaltação do espaço da zona 

rural e a insatisfação com grande número de igrejas e existência de apenas 

uma sorveteria no bairro revelam que os adolescentes dos territórios 

pesquisados requerem de mais espaços de sociabilidade e até mesmo de 

consumo. Mas não quaisquer espaços: estes devem ser atrativos, que 

combinem os aparelhos de um clube privado com a amplitude de um espaço 

rural e a oferta de atividades prazerosas, como tomar sorvete, e poder namorar 

em segurança. 

Aqui as praças e ruas, clubes e campos de futebol, inevitavelmente se 

convertem nesses múltiplos espaços/lugares de sociabilidade dos adolescentes 

de ambos os sexos, de todas as idades. Logo, os espaços públicos permitem 

os encontros entre os adolescentes para jogar futebol, soltar pipas, jogar 

queimada ou participar de festas nas quadras dos bairros, ou seja, lhes permite 

manifestar sua singularidade e pluralidade, simultaneamente.  

Sob a ótica do lazer, são adolescentes do mesmo território e essa é 

uma categoria que os aglutina: pela experiência vivencial das ausências de 

espaços de lazer originários de políticas públicas participativas; espaços que 

oportunizem e que congreguem as expectativas de um momento particular do 

desenvolvimento biopsicossocial dos mesmos. E que cujas buscas implicam, 

mesmo, na ruptura com o acesso privado ao lazer a qual pode ser interpretada 

como forma de resistir, individual ou coletivamente, à uma sociedade 

estruturalmente violenta que os coloca e os mantêm à margem da efetividade 

do direito ao lazer, por exemplo. (ARAGÃO et al., 2013; MINAYO, 2009) 

O acesso a esses espaços de lazer pode gerar e fortalecer o 

sentimento de pertencimento, de reconhecimento, de identidade, sem conduzir 

a monolitismos de quaisquer naturezas, acadêmicas ou políticas, posto que 

essas identidades sejam históricas no tempo e no espaço, próprios da 

condição de ser do adolescente. 

 

4. DROGAS: ENTRE OS TRAFICANTES E OS USUÁRIOS, OS 

ADOLESCENTES 



No tocante às drogas nos territórios de vida dos adolescentes 

frequentadores dos Coletivos as imagens e suas respectivas narrativas ilustram 

um cenário atravessado pela presença do tráfico, dos usuários e, praticamente, 

ausência do Estado, enquanto força repressora e ostensiva. Contudo, há 

elementos que tornam o cenário ainda mais complexo, como a violência 

familiar, social bem como a adoção dos espaços públicos pelos usuários de 

drogas para consumo. 

A problemática das drogas é um fenômeno multifacetado em seus 

determinantes. Porém, as intervenções tem se reduzido à higiene social dos 

usuários das áreas centrais das cidades por meio da adoção de forças policiais 

de caráter ostensivo. Como uma resposta do poder público ao fenômeno. 

Outras têm sido as iniciativas referentes às formas de internação 

(voluntária, involuntária ou compulsória), seja em serviços públicos de saúde 

mental ou em comunidades terapêuticas, de caráter privado. 

O tema adquire maior relevância quando adolescentes dos territórios e 

em condição especial de desenvolvimento são colocados diuturnamente em 

contato com traficantes e usuários e passam a ser assediados para o consumo 

e/ou para a venda de drogas, realidade comum nos grandes centros, como 

constatou Nancy Cardia et al. (2012), mas também verificável pelos próprios 

adolescentes: 

[...] Fica fumando no banco, daí começa, daí já entra chutando a bola. 
E. 

[...] e essa esquina aqui é os pontos dos ‘noiados’, sempre andam 
com uma arma na mão. D. 

E é fácil comprar droga [...] é só você chegar ai dá um e eles já te 
entregam e você leva embora. R. 

Cara eu morava perto de uma [boca de fumo] eu não vou saber? Eu 
já vi pedra no chão... assim ó. M. 

A exposição constante dos adolescentes ao tráfico e ao uso de drogas 

se converte em violação de Direito Fundamental, logo, uma forma de violência, 

na medida em que têm Direito ao Convívio Social e Comunitário (BRASIL, 

ECA, 1990; CARDIA et al., 2012). Porém, os relatos indicam espaços “sitiados” 

no interior dos bairros, cujos acessos são controlados pelos traficantes ou 

pelos usuários de drogas. Verifica-se que o território vivido dos adolescentes 

guarda significados intrínsecos à lógica do mercado das drogas: espaços 

proibidos, códigos de conduta, logística e acesso facilitado às drogas. 



A situação de vulnerabilidade econômica do grupo familiar, maus tratos 

físicos ou psicológicos no ambiente doméstico, abandono da escola associados 

ao imperativo de socialização pelo consumo, necessidade de autoafirmação 

são alguns dos elementos que facultam o ingresso do adolescente no tráfico de 

drogas, satisfazendo todas as demandas de imediato. (PINSKY; BESSA, 

2004). Uma das estratégias pode ser a entrega de mercadorias furtadas por 

usuários de drogas e que podem ser vendidas pelos adolescentes. 

Uma vez eu passei e o cara ofereceu um celular pra vender, roubado, 
queria que eu vendesse por 8 reais e falei ‘ocê tá doido’? C. 

 

Esse cenário tem desafiado os agentes sociais institucionais que atuam 

na promoção dos direitos dos adolescentes. Pois a compreensão do fenômeno 

ultrapassa a mera atuação sob os seus efeitos, como retirar os usuários dos 

locais de circulação da comunidade, em geral, e dos adolescentes, em 

particular. Pois o fenômeno do consumo de drogas impacta nos 

comportamentos de todos os moradores de um determinado território.  

Do lado da minha casa tem um cara que bate na ‘muié’, aí ela perdeu 
o neném dela. A. 

O povo aqui é muito violento. M. 

A violência associada ao tráfico de drogas produz relações de 

desrespeito aos direitos dos adolescentes e de outros sujeitos vulneráveis, 

como mencionado acima. Mas o tráfico de drogas demonstra seu real poder 

contra aqueles que não honram seus compromissos, situação que demonstra 

seu modus operandi “pedagógico” aos olhos da comunidade e dos 

adolescentes. 

Por causa ele tava devendo droga, aí ele não pagou e fizeram isso 
com ele [...] Deram um tiro na boca dele, na garganta e outro na 
bunda, e depois tacaram fogo nele. J. 

Mas o que estamos entendendo por violência? 

Uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, 
dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (KRUG 
et al., 2002, p.5) 

O fragmento acima indica que a força do tráfico de drogas, a força 

física do homem contra uma mulher ou o constante assédio dos usuários sobre 

os adolescentes podem ser compreendidos como formas de violência. Pois os 



cenários “sitiados” no cotidiano resultarão em deficiência do desenvolvimento 

integral dos adolescentes. 

Contudo, essa violência é atravessada por outras violências de caráter 

social, logo, históricas. Com isso, não pretendemos isentar a violência 

promovida pelo tráfico/uso de drogas, mas acrescer que há outras naturezas 

das violências, como a social, estão a gerações fomentando outras formas de 

violências nos territórios, como a psicológica, a interpessoal, dentre outras. 

Violências essas que favorecem a reprodução das condições de 

vulnerabilidade. São nesses cenários de vulnerabilidades históricas que estão 

os indicadores de homicídios entre adolescentes e jovens no Brasil, entre 12 e 

19 anos, residentes em territórios de alta vulnerabilidade, do sexo masculino, 

(KRUG et al., 2002; MINAYO, 2009; UNICEF, BRASIL, 2010). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática do direito ao lazer nos territórios encontra nos adolescentes 

elementos de uma resistência: buscar alternativas criativas ao romper com a 

lógica da propriedade privada ilustra que os limites das cercas estão aquém do 

direito. Contudo, verifica-se que as alternativas de lazer, em grande medida, 

estão atreladas à capacidade de consumo; disposição que não está ao alcance 

de alguns adolescentes.  

Ao mesmo tempo, o acesso aos espaços públicos para atividades de 

lazer estão restritos nos territórios, pois a vulnerabilidade programática, como 

aquela que se origina da ineficiência do poder público em propor ações ou gerir 

programas nessas localidades, limita o acesso dos moradores desses 

territórios a equipamentos de uso coletivo para prática de atividades de lazer. 

O estudo tem demonstrado que o tráfico e o uso de drogas se 

converteram em experiências cotidianas dos adolescentes nos territórios 

vulnerados. Ao mesmo tempo em que coagem os adolescentes a construírem 

estratégias de enfrentamento, das quais, se ausentarem dos espaços públicos 

de uso coletivo ou os impele a limitar as formas de sociabilidade nos mesmos 

espaços devido às ameaças que os tráfico de drogas e os usuários passam a 

representar à segurança, à integridade física e/ou psicológica. 

A efetividade do direito ao lazer; à dignidade, ao respeito e à liberdade; 

Direito ao convívio social e comunitário como dispostos no ECA têm enfrentado 



limites estruturais para sua plena efetividade por meio de políticas públicas que 

por vezes reforçam a vulnerabilidade de caráter programático. Contudo, a 

efetividade desses direitos se revelam nas estratégias criadas pelos próprios 

adolescentes à partir das possibilidades verificadas nos próprios territórios. 

Assim, de um lado não podemos considerar os adolescentes como meramente 

destinatários das políticas públicas locais ou mesmo federais, posto que, por 

meio do photo voice, diagnostica-se o potencial desse ciclo de vida no 

reconhecimento dos limites e das potencialidades presentes nos próprios 

territórios. 
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